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Bu kitap, amatörbir tarihçi tarafından, AJ.man işgali gfierin-
de yazıldı. Pek çok eksiği var, biiiyorum. Biı kere konu çok geniş.

Btına bir de yazıldığı Corröze köy 'ıınde bir tek ka1mak kitap bile bu-
lunmayışr eklenince, bu eksiklikler kaçınrlmazdı zaten.

Yazdıklaırmr buna rağmen okuyucuya surunarun sebebi, yu-
karıda söziinü etüğim eksiklerirı kitaba zarar defl fayda verdiğine
inanmamdr. Avrupa'nrn ve Asya'nrn V. yüzyldan XVL yinyılaka-
dar olan tarihi, akı]dan yazıJsnca, ana hatlanyla daha arılaşılr hale
geliyor.

Avrupa taıihi, Asya'run, Sonsuz stepleri, yüksek dağlan, yay-
lalaıında yaşayan göçebe kavim-leriyle bumuazzam kütlenin, dev
bir yüreğin atlşları gibi peş peşe gönderdig i** dalgalarırun
cgemenliği alhndadır. V. yüzyılda Hun akrüan, IX. yüzyıtda Ma-
car istilaları, XIII. yıizyılda Moğollar ve )C[V yinynda osman]r
]'tirkleri ! Coğra$ıao için olduğu kadar tarihçi için de Avrupa, As_
ya'mn bir uzanhsrdrr.

Evet, sonradan kazandığ güç, geçmişteki gı.içsıizlüğiinii
tınutturacaktrr: yerleşik toplum, sonunda, göçebe irsanı yenecektir.
Ne var ki XV. ytizyılın başında bile, h6lA, göçebe kavim]erin askeri
iistiiırılüığlı, bir tarih dehAsı olan lbni Haldurı için, inkAr edilmez biı
gerçektir.

Sonra birden her şey değişiyor. Ibni Ha]dun'un da hissettiği

gibi "diirıya yeniden yaratı-lmaktadrr." Timurlenk'in askeri dehası,
Dcığrı rüzg6rrnın Bah rüzgArı karşısırıdaki üsti.irüüğtinü yok edi_

ytır.'|'iırııırlt,ıık, yiiz elliyıl Rusya'yı demir pençeleri arasırıda futan
Altııııııtltı l)ı,vlı'li'ıliıl Iıiikiimtiarı Toktamış'ı yeniyor. Ve, ti.i,rn FIr-

tlı,lııl,ıııııı 1iı'liır'ıı, <J,ıha XV. yijzyılın başında Bi- 9
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zal]s'ın kapılarınr (elli yıt gecikmeyle kenti fethedecek olan) tcınmu
tr. Mehmed'e açan Bayezid'i ezip geçiyor.

Şimdi Moğol pençesinden kurtulan Rusya, Pasifik l.:rysına
kadar sürecek uzun yiirüyüşiine başlayacak ve Attila ve Cengiz,in
korku salan savaşglarıru krmıldayamaz hale getirecektir. Rus kal-
kanının korumasr altmda Bah Avrupa, Asya'dan bağırn-sz olarak
kendi tarihini yaşayabilecektir. Arhk Rusya steplerinden esecek fu-
fina Ve tayfurüardan korkusu kalmamışhr. Ne var ki Tiına kıyıla-
rında Osman]ı gücüniin karşrsında ayakta kalabi]mek için XVII.
yİ1zyıla kadar beklemek ve savaşrmru siirdürmek zorundadır. Av-
rupa bugiın bu gerçekleri unutmuştu1, daha doğrusu unutmayl
tercih ehnektedir: Gi:neş Kral XIV Loujs dönerninde bile Ttirk Im-
paratorluğu, tek başına bahdaki him devletlerin toplammdan da-
ha büytik, nüfusu çok daha fazla ve çok daha zengindi. Moliöre,
"mamamuşiler" diye eğleneduısrın, Hristiyan devletlerin elçi.leri
Osmanl-ı sultanırun huzı.ıruna lütfen kabut ediliyo1, sultan bu dev-
letlere elçi göndermeye ir:nezzi7l dahi ehniyordu.

Ruslar, Asya steplerini ele geçirirken Batı Avrupa da gemileri-
ni pusulaların rehberliğinde açık denizlere göndermeye başladı.
Böylece, Turan'ın önüne diktiği duvann çevresinden dolaşarak
Hindistan'a, sorua Amerika'ya ulaşhlar; gemicilerin keşfettiği kı-
yılarda ticaret merkezleri kurdular; a]tınla, gümüşle, şekerle ve ba-
haratla zengirüeşüler.

Avnıpa, bu doğuşa "Rönesans" (yani yeniden doğuş) dedi.
Avrupa, bir yandan yeni topraklar kazarurken, bir yandan da biı
"geçmiş'' edinmeye çalışıyordu. KAşifleriyle birlikte arkeologları-
ru da yolluyordu. Ama ne tarihçi ne de arkeolo& yaşam ile öliim
arasındaki ebedi yanşı rınutturmaya çalrşan bu Rönesans kelime-
sine gerçekçi bir içerik kazanduamazdı: hiimanistAvrupa ölüp git-
miş Büytik Roma hayalinin yeniden doğuşu olamazdr, olamadı
da. Avrupa Sadece Roma'run -ve Eski Yunan'ın- mirasıru sahiplen-
mek]e kalmadı; geçmiş bühiırı uygarlrk]ara ve bühirı değerlere de
sahip gkmak istedi.

Paul Val6ry kadar gerçeğe değer Veren bir yazaflni "Avru-
pa=Roma+Yunan+Huistiyarılık" diyebilmesi beni çok şaşırtrruş-
hr. Çi.inkü Valdry her şeyden önce bir şairdir. Ve ne Tİistan ve Isol-
de, ne Romeo ve Juliet, ne Don KÇot, ne Faus! Roma uygarhğının
yetiştirdiğ ve Azız Yahya'run vaftiz eftiğ Yunanllar degillerdi.

Çağdaş sanatçıları Okyanusya fetişlerine ve Altamira duvar_

larınr süsleyen bizon resim]erine bile sahip çıkacak kadar ileri götü-

renbu garip iddia, Avrupa'run, ya]ruz tarihine desl cogra$rasına da

yanlış bir açıdan bakmasına sebep oluyor. Sonuçta UraI Dağları,

Cebelitarık ve Boğazlar'ın Armıpa'run tabii sırurları olduğıınu iddi-

a ediyor. Halbuki Ural]ar doğusu ile batısında yaşayan insarıları

birbirinden hiç ayırmamıştu. Cebe]itarık ve Boğazlaı, irsarüarın ge-

çişini zorlaştıran birer engelden çok birer köprü vazifesi görmüş-

tiir. Ay- iddia, bin yıl boyunca diinyann en güçIü ordularınr, V.

yiizyıIın barbarlarıru, Hüsrev'in Sasaıi]erini, Emeviler'in muazzam

Islam ordularını ve Bulgar akıncrlarmr püskürtmüş olan Bizans'r

Avrupa'nın küçiimsemesine, lıatta görmemezlikten gelmesine se-

bep olmuştur.
Bu garip iddia, V. yi'izyıldan )o y*ytr^ kada1, Bizans'ın, Bağ-

dat'ıı, Kurtuba'nrn ve Iskenderiye'nin en görkemli çağlarıru yaşa-

dıkları o devirde Ka-rolenjler Avrupasr'run geleceğ'i be]ıısız, karan-

lık, güvensiz ve az gelişmiş bir bölgeden başka bir şey olmadığr
nı unutturuyor, hatta inkAr ettkiyor.

Geleceğin güçlenmiş Avrupası, XV. ytizyılda Gotlar Avrupa-

sl'nın çöküşiiırıü, Büyük Fetret Dewi'nde Kutsal lmparatorluk'ta

Kilise'nin ve ruhbanın yarathğl kAbusu, Armagnac Savaşı'yla yı-
kılmış Fraısa'p, In ctiı Savaşı'yla yıkılmış Ingiltere'yi ve kara ve-

barun silip, süptirdüğri kentleri, iilkeleri, tarihin akışı içindeki
tinemsiz, srradan olaylar olarak görecek, bu gerçek göriiıriirnleri
ıı n u tu lmuşluğun perdesi a]tında saklayacaktır.

Insaru yanrltan, tari}ıi olayların belli bir dtizen içinde akhğr

hissi; bir kelirnenin yaıathğ a]daficr sürek]ilik duygusu Ve Sonra_

clan görmelerde pek yaygın olan "soyağacı futkusu" yiiziirıden Av-
rtıpalıla4, geçmişteki "iyi ve kötii" giirıleri ve tarih]erindeki "boş_

lııklan" göremez hale gelmiştir. Jüp-iter'in, Küçuk Asya kumsaila-

rının birinde görüP, kaçırdığı "Avrupa" adlr genç kiza bile sahiple-

ııccck kadaı ileri gitmişler ve o çağın Ytınanlıları için Avrupa söz-

ciiğiiniin, kendi ülkelerine tii,rnüyle yabancı bfu uzak diyan ifade et-

t iği ni bilmezden gelmişlerdiı.
Avrupa'dan, zaman ve mekAn içinde var olmuş, elle fuhı]ur

lıir "şcy''miş gibi söz ederler.

Asllnda Avrupa diye bir "şey" yoktur. Avrupa, ömeğın, Mı-
sır gibi t'llc hıtulı-ır bir "kavram" degildir. Avrupa, iizerinde yaşa- Iı
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yan insarıların tarih boüunca kendileri için yaphkları "projeler" bü-
tı-iniinden, biı "ideal"den başka bir şey değildir.

Memlüklann zaferi, Suriye Frank krallıklarırıın yok oluşu ve
Bizarıs lmparatorluğu'nıın dirilişiyle bir hayalden öteye gideme_

yen teokratik Haçlı pğesi gıbi. Hiimanist Avrupa'nın merkantil
projesi gibi. Ve sana1"i deırimi projesi gibi.

Bu projede yer alarüar "Avrupalr" sayıldılar ve sayılular. Bu
projenin dışında kalarüar " Avrıpalı" sayılmadılar ve sayılmazlar.
Kiev Rusyası Avrupalrydı. Moğol hanlarırıın Rusyasl hayu. Büyük
Petro'nun Rusyası ise kesirüikle hayu!.. Ispanya, Kdstof Kolomb'un
e-mrine gemiler verdiği sürece Avrupa'nrn önderiydi. Xx. yiızyılda
"fabrika inşa etrnem" deyince Avrupalı değldi arhk.

Ben, Napolyon'un, II. Wilhelm'in ve bazen de General De
Gaulle'iirı Avrupa'run bir klta, Ingiltere'nin de onu karşısındaki bir
ada olduğı-ı iddialarına kahlmlyorum: Avrupa bir ]<ıta degildia ln-
giltere de "blr" ada değil, bir takrmadadu. Aynca, Iııgiltere Haçlr
SavaşIarr'na katıldı, gotik Avrupa'yaözgJısivri çahh katedraller in-

şa etti, Rönesarıs'a bir ShakesPeare/ Reform'a bir Cromwell, çağdaş
bilime bir Newton, doğa bilimlerine biı Darwin kazandırdr. Avru_
pa sömiirgeci]iğinin öncüsü olmadıysa da him öteki uluslar kadar
bu yolda savaşh. Tüccarlar ve denizciler ülkesiyken büyük sanayi

çağının yarahcrsl oldu. Avrupa tarihinde onun adı.run geçmediği
tek sayfa yokfur.

Kuşkusuz ing|Laler, Kutsal Imparatorluğun, Ki]ise ve ruhba-
run, Habsburglann, Napolyon'uı, sorıra II. ve III. Reich'in Avru-
pa'yı birleştirme-bütiirıleştirme pğelerine karşı çıktılar.

Ama orliarın karşı çıktığı bühinleşmeyi aslında Avnıpalılar
da istemiyordu. Bu konuda bir ortak noktalarr vardr, bu, cismarıi ik-
üdar ile ruhani jktidarının -din ile diiı'ıya işlerinin- birbirinden ay-
r].Imasr kavramrydr. Ve bu ikici]ik kavramr, bu düalizm, imparator-
luk]arın tek merkezli yapısıyla bağdaşmryordu.

Belki de bir zamarılar Roma]ılarm, Danimarkalı]arrn, Nor-
manlann kolayca ele geçiıdiği ihgiltere'nin, sonra, II. Felipe'nin,
XrV. Louis'nin, Napolyon ve II. Wi]helm'in kat kat daha güçlü or-
dularınrn karşrsrna aşıLmaz biı duvar gibi çıkabilmesinin nedeni
de buydu: Avrupahlar aslmda Yeni]mez Armada'nın Drake'in ge-

milerini batrrmasrru istememişlerdi, Napolyon'un Nelson'ı yen-
mesini istemedik]eri gibi, iteride, Göring'in, Chuıchil]'in Royal Airt2 ı3

l i lrct" tı ıı tı ycnmes i ni de istemeyeceklerdi.

Avrtıpa bir diizlem parçası değildir. Biı süreç hiç değildir Kral
( Jt'ırıici Hcnriques'in II. Urbanus'un so1.undan geldiğini, Germen
krıllirrın Charlemagne'ırı mirasçları ve Charlemagne'm da yeni-
ılt'lı dünyaya gelmiş Augusfus ya da Hadrianus olduğunu düşiirı-
ıııt'k mantık drşıdır.

Ne var ki Avrupa'run elle futulur bir "şey" o]mamasr, onlın
lıiçbir şey olmadıp anlarrüına ge]rnez. Michelet'nin "varlık" sözcü-

giiyle anlatmak istediğinden çok, Michel Foucault'nun "arüamlan-

tlıı'ıInuş" sözcüğü Avrupa'ya yaklaşıyor, kendi başına içeriği ol-
nl.]yan, kendi dışrrıdaki arılam]r ve desşken olguların yans[na-
sıyleı arüam ve içerik kazanan bıı "şey" ü XItr. yuzyıldan XVI. 1üz-
yıliı kadar kendisi için tehdit oluşturan Islam'a görebafu bir içeri-

ği ve anlamı vardr Avrupa'run. Sonra, yarathğı ve terk ettiğ sG
nıiirge imparatorlukları kaşısında da, orılardan yansıyan biı arı-la-

lııı tı]du. o bir ulus olamadrysa da, XWI. ynzyılda, XVItr. ve XIX.
yiizyılda, her çalgının bir pay sahibi olduğu bir "konser''di, öyle bir
ktıııser ki, çalgıdan biri susmak zonında kalırsa, geri kalarüan çal-
ıı'ıağa devam ediyordu.

%rihi, büyfü srçramalardan oluşfu. X. yüzyı-lda Vikinglere
kırrşı akarsularınr bile koruyamayacak kadar güçsiiz olduğu o çağ-
da, Avrupa'rıın gün gelip okyanusların efendisi olacağıru kim dü-

şünebilirdi ?

Birliğini ortak kaderler oluşfurdu: Ingiltere, Fransa, Almanya
lı i rl ikte doğdulaa gotik çağın ilkbahanndan yararlandıla4, xy. yİJz-

yllda birlikte çöktiilea XVL yiizyı\da, I',gili, devriminin, otuz Yıl
Savaşları'nrn Fronde karmaşasınrn -ve bu arada Rusya'daki çal-
ktrnhlann- yarathğı derin krizi birlikte atlattı.lar.

Ama bu ortak kaderin kendisi de nadiıen genel ve yaygın bir
karakter arz eder'. Frarsa, lspanya ve In$ltere biıer krallrk hatine

gelirken, Italyan ve Flaman siteleri ile Alman prenslikleri h6lA yaşı-

yordu. Aslmda Avrupa'nın tarihi, kültiirii, sanah, bilimi hep tek sı-

ra halinde ilerlemedi, farklr yapı-lar, farklı gelişmeler gösterdi.

Cumhuriyetteki çöktintiiye rağmery Florarsa resim sanah dorukla-
ra çıkmışh. Fransa'da, Viyana Antlaşması ertesinde devlet büyük
bir çöktinhi yaşarkery külhir ve düşiince en Parlak dönemini yaşr
yordu. Dostoyevski Bah Avrupa'yı bir mezarlrğa benzettiğinde bel-

ki haklrydı; ama gene de Nietzsche'nin Almanyasr'na, empresyo-
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nistlerin Flaubert'in, Michelet'nin Fraıısasr'na "ö|i" ya da "ceset"

demek kuşkusuz haksızlık olurdu.
"I<fisiIl]z?" son]sLlna Avnıpa, tutarsız sözlerle ve kekeleye-

rek cevap vermeğe çalrşır. Ama ne yaphğ ve ne istediği soru]ursa

açık ve kaı'ar]-ı cevaplar verecektiı.

Tarihçi, gerçek yaşamln kendisine sunduğu eşzamanJı ama

değişik, farklı, iç içe geçmiş olaylarr birlikte açıRama eğiliminde.
dir. Ister ki siyaset, din, hukuk, bitim, edebiyat ve sanat birlikte, bir
tek büyük hareketle aksırı, Roma ve Yunan dtirıyasırıda olduğu gi-

bi. Ama, bir gözboyama,bir aldatrnacaya başvursa bile başaıamaz
bunu: Watteau, Poussin'e orarıla baroktur, Giotto'ya orarıla da, ama

David'e orarı]a da öyledir. Roland Destanr'yla karşılaştudığıruzda
Charles d'Orl6ans'rn şiiri eskimiş gibi gelebilir; ama Ducis'le karşı-
laştırdrğınız Vigny için aynı şe}n söyleyemezsiniz. Racine'i hatta

Comeille'i'harok" diye nitelendirebilirsiniz, Descartes'ı değil.
Fransız edebiyatı "ıIıhyat" olabilir ama genetik yaplmv gençtir.

Claude Bemaıd'rn Renan'la, Mendel'in Brahms'la çağdaş olmama-
sı gerekir. Ya da Eiffel Ku-lesi'nin Büyük Saray'Ia; arna onlar çağdaş-
tır. Napolyon'un pkıIışıyla "Baü'nrn çöküşü" başladı. Ama geri-

leme daha XIV yiizyılda başlamışh. XVI. yüzyılda büyük keşifler,

)CX. yüzyılda da bilimde, teknikte ve yeni enerjilerin kullanmında
elde edilen gelişmeler bu gerilemeyi durduıdu. Fatih Sııltan Meh-

med, V. Heiruich, ve VIL Charles, Kristof Kolomb'un, I. Alek-
sandr'ın, Mettemich'in diiııyaya geleceğini bi]emezlerdi. T?ılley-

rand da lokomotifi, otomobili, uçağr ve tabii atom bombasıru hayal

bile edemezdi. Avrupa, her zaman, bir yaruyla çok yaşlr, biı yaruy-

Ia genç oldu. Marx bir yandan Hegel'in h]mJzi, öbtir yandan Lenin
ve Mao Zedong'rın yol gösteren babasıdu. Traianus Sütrınu'ntın
Partenon'dan eski olduğu kolayca görüiir de, Sultan tr. Mah-
mud'rın Goethe'yle a1mı yıllarda yaşadığıru eğer bilmiyorsak, tah-

min etrnek çok zordur. Ya da Madam Curie'rıin, Pellğas ae M1lisande

oPerasmrn ilk temsilindeıı üç yıl sonra öldüğiiı:ıü.
Ben bile, kendimi, birçok kez kronolojinin aldahcr akınhsına

kapılmrş olmakla suçlamrşımdrr.
Üzerine barbar]ıklaruı en korkuncrınun çökhiğü günlerde Av-

rupa'dan; tarihin gördüğü en büyük deliligin yaşandığı gürılerde

de insan ak]ından asla şüphe etmemÇ olan bu yazarT^ hatalarırun

bağrşlanması ricaslyla.14

BİRtNCl BöLüM

Roma'nrn sonu
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Bir Avrupa haritasında bakalrm: daha ilk anda, karşıl*lr ben-
zeşmelerin, birbirinden kopmuş ama birbiriyle bağlanhl-ı eşliklerin
yarathğ ahengi fark ederiz. Aşağda üç yarın-ıada: Iber Yanmadası,
ltalya, Balkan Yarrmadası. Yukanda Iskandinavya, Britanya Adaları.
Giiııeyde, iki d ar boğazıyla sımsık kapalı bir Akden2 ama Manş De-
nizi ve Skagerrak'la Kuzey Denizi'ne ve Balhk'a bağIanm4. Üç dağ
sırasl, bir elin parmaklan gibi açrlmş; eteklerindeki üIkeleri ayrrmak-
Eırı çok birbirine bağlayan tis sıradağ: Masif Santra]lar, A-lple1, Karpat-
lar. Sağda ve solda iki yatay duvar: Pireneler ve Kafkaslar. Tiına, Ren
ve Rhöne, ka1naklarıru olabildiğınce birbirine yakın tutarkerç ağzla-
rıru özel]ikle birbirinden uzaklaşhrmağa çalşan üç nehir. Bütiinbtın_
lar bir oyıın brılmacadrr sanki: resimde sakh avcıyı ve köpeğini bulu_

ntız ! Ama iş bu kadar basit değil, çiiı:ıkü hemen orada dev boyırtlu
bir vaı]-ık öniirnijze çıkıyor: Afrika, Hindistan, Çin görkemli ve inkAr
edilmez bir gerçek halinde haritada kendini gösteriyor. Avrupa'ysa
hayr ! onu aprt etnek için önceden tarumak, bilmek gerekir. o bir
yaşam embriyonu sadece, maddenin başanyla tamamlanmş, bü-
tünleşmiş bir evresi değil. Haritay şöyle hafifçe sağa sola çeviıecek
olursanrz ve böylece gözlennz atışkanlığırıı kaybederse, gördüği-
niiziin gerçek bfu kıta olduğundan bile şüphe edersinjz. Ve Avnrpa,
Asya'dan glgın bir atı}şla dşan firlamrş bir uzanh olarak göriiniir.

AsLında Avrupa, coğafi bir veri değit, tarihin biI iirünüdtfu.
Awasya diizlfierinin sonsuz si.iırekliliği, kıta sınrılarının ç2ilmesi-
ni zorlaşürmlştır. Den2lerdeki smrları bile atlaslarırı mavi ç.izgile-
rini tereddüte düşürtiır: adalan, tesbih tane]eri gibi dZilerek koca
kıtap Afrika'ya doğru, Amerikaiara doğru uzahr. Doğa onun ke.
sin çizglerini çizmemiştir ! 17
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Sınrrları, zafi|afl içinde, topraklarını çevreieyen imparator_

luk]aı bütiirılügıinü oluşturan devletler tarafindan çizilmiştir.
Önceleribir dev çanakhr Asya.Hz.Isa'nırı doğumundan önceki ve

sonraki yüzyıllarda da sınrrları hep belirsiz, hep sisli kaldı. Çin'in
bittiği yerde başlayan ve Pers ülkesinin başladığı yerde biten

Trirkmenistan gibi...

IX. ve XVI. yİ:.zyıJlat arasrnda, Romania'nın1 yıkınh-lan için-

den, Avrupa yavaş yavaş kendini göstermeye ve kendine özgü bir
hayatı yaşamaya başlıyordu. o giine kadar hiç kendi hayatı olma-

mrştı.
Gerçekten de, Antik Yıınan, Avrupa değildir. Kendini Balkan-

lar'dan çok, Küçük Asya'ya ve Kı:zey Afrika'ya bağlr hissehniştir.

Aslmda Med Savaşları'ru Asya ile Avrupa arasındaki bir çatışma-

ya dönüştiiren de ebediyat oldu. Dara'nın donanmasrnda ve

Kserkses'in ordulannda pek çok Yunan]-ı vardı. Aslmda, Truva Sa-

vaşIndan sonıa Helenizm, birlik ve bütiirüüğiinü kfi Doğu'da

kA]r Bah'da aradı. iskender'in feühlerine kadar da aramaya devam

ctti. onı-ın savaşlan, Med SavaşIarı'nın başlath$ Ve Sonra, Bizans-

I'crs savaşlarıyla devam edecek olan uzrın bir çahşma sürecinin

evrelerinden bfuidir.

Roma İmparatorluğu da Avrupa tarihine mal edilemez. Afri-

ka ve Asya'daki topraklarr Roma için bahdaki eya-letlerinden çok
daha önemli ve değerliydi. Vercingetorix'den önce Hannibal'i yen-

mek zorunda ka]dı. Sezar Galya'yı Roma'ya kazandrmadan önce,

Lucullus Küçük Asya'yı imparatorluğa katmıştu. Avrupa'ya hayat

veren Roma değil, Roma'nın yıkılşı oldu.

l Romo imporotorluğu'nun yıkılışlndon sonro Lotince konuşon Ülkelere verilen od

lB (,. 
', )

Blır.tNCI KISIM

Roma'nın çöküşü

Roma'nın çöküşü bir kıyamet olmaktan çok çözı.ilememiş
bir srr olarak algrlanmrşhı. Batı'nın Flıristiyan halk]arr, böyle bir
felaketin, dil,rıya tarihinde çok rastlanan sıradan olaylardan biri ol-
duğunu bilmezden geldi, kabul edemedi. Her yüzyıl, Roma'nrn

çöküştinü, kendisinin de yaşamakta olduğu birta]qm olumsuz-
luklarla izah etrneye çalışh. ilahiyatçılar imparatorluğun gtinah-
kAr yaşamryla; askerler orduda disiplinin ortadan kalkmasıyla;
a}üakçIa1, a}üak çöki.intiisüyle; 1920'Ierin ntimismat ekonomistle-
ri yapısındaki alhrun giderek aza.lhlması yüziirıden paranm değer
kaybetmesiyle izah ettiler. Her biıi çok doğal nederı]erle -felsefi ya
da atılaki- Roma'run, kendi çöküşiinü kendisinin hazırlamrş ol-
mas[u tercih ediyordu, böylelikle, her biri, onun, yiikselişi sua-
sında da en az çöküş döneminde olduğu kadar a}üak ve eıdem-
den ıızak olduğu gerçeğini görmezden geldi. ğsa Sezar Elegaba-
lus'tan daha fazla ah]ak ve erdem sahibi değildi. Ve Marcus Aure-
lius'un iküdan da Catilina ve Verres'in kokuşmuş cumhuriyetin-
den daha başanlr bir yönetim se1gilerniş sayrlmazdı.

Imparatorluğun çöküşü iç sosyal yapı değşimlerinden çok,
dış dii'rıyadaki degişimin sonucudw ve hiç kuşkusuz, bu ikinciler,
iç yapıdaki değişimlerin de hazulayıcısı olmuşfur.

Imparatorluk, vazgeçilmez biı yaşam biçimi gibi göriiı_ıüyor-

du, ama ayru zamanda bir çelişkiler bühinüydü. Akdeniz diinyası-
nın siyasi kirnligı, aynı gökyi.iziiniin aynı kaderi vaat ettigi iiılkele.

rin sağIam beraberliği temeline dayanyordu. Romania resminin

çerçevesini doğa çizmiş oluyordu böylece.

Dğer taraftan, doğu böliimü, bah topraklarına kıyasla çok da-

ha ağır basmasına karşın coğrafi merkezin siyasi merkezle eşleşti- ı9
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I

lli

rilmesi gerçeklere ters düşmektedir. Cebelitarık Boğazı bir boşluğa,

bir hiçliğe açrlrrken, Hellespontl Asya'nın büRirı zengirılerine açlan

bir kaplydı. Bah'da Eyzi&vardı. Doğu'da piıamitler ve Partenon.

Asya gerilerken Roma büyüyor

Asya, bin yıl sii'resince, pek çok imparatorluğun anasr oldu.

Sonrıncusu Ahemeni Imparatorluğu'dur. Iskender'in saldırrsr bu

devletin ne kadar eskimiş, çiiriirnüş olduğunu gösterecek ve Ahe-

menilerin, Sonunu getirecek birkaç ytiz Makedonyalr savaşcr bu

görkemli anrhn bin PaİÇaya aynlmasına yetecektiı. Mrsq, hemen,

iskender'i firavurılarırun yasal mirasçısr olarak tarudr. Persler' tes-

lim olmaktan da öte, çıkardıklan isyarüarla isti]acırun za-ferini ça-

buklaştrrdılar ve Dara'nrn dul eşi, "yeni Ahilleus" un kocasrun

tahtrna oturmasrru alkışladı.
Askeri açdan, bı zafer, Iskender ve Filippos'ıın yarathRan

yeni bir SaVaş aracrnn eseridir; bu yeni savaş aracr/ sila}üarr karşl-

larına çıJ<an her şeyi silip süpüren ve savaşcılarl asla yenilmeyen

süvari birlikleriydi: fakat buıüarın yalu srra "hetaireia"hrn politik

başansr, bu askeri zaferler kadar büyfü olmuştuı. Helenizm, uzak

bir geçmişten beri yeni bir diinya di-izeninin özlemi içinde olan Do_

ğu'yu kazanmayı başarmrşh. Doğu Akdeniz, en geniş biçimde

Yunan kütiirtinii benimsemişti. Pers iilkesine geLince öylesine ölü-

me yaklaşmışh ki, ne iskender ne de onun torurılan olan Selefkiler,

bu kısır topraklan hayat vermeyi başarabilirdi. Pers ii]kesi ne He-

lenizm'i benimsedi ne de Helenizm dşında bir yaşam biçimiyle

carüanabildi. Ancak Batı'yla olan bühirı bağlarının koptugu ve As-

ya'yla yeniden kader birligi yaptığında tarih sa}ırıesine geri döne-

cekti. Partlar lran'rn kurtuluşu oldu.

Partlar 187 yıllanna doğru KaIkasya'dan lran'a geldiler. Kısa sü-

re sonra, Demetrius, Mitridates'in öniinde yenilgiye uğradr, Antio-

hos Ferhad'a yenildi ve lran'ın hiikiiırndarlan arbk Yı-ınan adlarr ta-

şrmaz oldular.

l Çonokkole Boğozı (ç n.).

2 Boh Fronso'Jo, torihöncesine oit kolıntı|orıylo Ünlı; böIge (ç.n.).

3 Eski Yunonco ,,kibor fohişe" onlomındo, sözcÜk. Hellenizmi oşılomok için çolışon

örgütlere verilen od (ç.n.).

İmparatorluğun srnrrlarr

Partlar gtiçIü bir ulus saplmazdı. Ahemenilerin iirı]ü Sus uy-
,;arlığrna yeniden hayat verecek gücü ve yeteneği olmayan, göçebe
ıtlıIardr. Buna rağınen Roma, onlan yenemedi, yok edemedi. Ka-
zandığ en parlak zaferler bi]e tek tek olaylar o]arak kaldı. Ne Lu-
cullus, ne Pompeius Mitridates'le baş edebildi. Severus başkent
Ktesifon'a girdi fakat "stafiiko"yu koruyaır bir arılaşma yapmak
zoruında kaldı. Partlarrrı ordusu çok güçlü degildi, ama gerçek sa_

vaşçılardan oluşmuş bir orduydu, üsteLik Asya hetareiasr, Eski Yu-
ılan'da aristokrat ve aydırıiaın kuıduklan siyasi amaçlr kulüpler
bütün ağırlrğıyla Partlan destekliyordu.

Ve Asya eski güciine kavuşmuştu. Scipio Hannibal'i yendi-

ği srada Aşoka Hint ülkelerine eski görkemini kazandlrryordu.
Güçlü Çin ve Han sülaleleri, savaşçı krallıklar arasındaki kanh ça_
tışmalarla ölümün eşiğine gelen Çin'e yeniden hayat veriyordu.
Hun orduları2L4'de, Shi Huangdi'nin ölümsüz eseri Çin Seddi
iiniiırıde durmak zorunda kalmışh. Ne var ki böylece, altı yiz yıl
sonra Katalonya ovasında sona erecek olan o büyük akın, dev
med dalgalarının Batr'ya akışr da başlamlş oluyordu. Flaminius
daha öLmeden Atti]a yola çıkacaktı. Ve Roma'nın, imparatorluğu
güçlendirebilmek için beklediği mucize, Asya'nrn çöküşü, impa-
ratorluk daha temel]eri üzerine sağIamca ofurmadan sona ermiş-
ti bile.

Sırursrz mesafeler, Asya'run yeniden doğuşunu Roma'rı:rı
göziiı_ıden sak]adr. Ancak daha I. yıizyırdan itibaren, hiç olmazsa
Mısrr'daki "Rönesans"ı fark etti Roma.

Kleopatra

Ahemeniler döneminin parçalanm.ış yoksul ve sefil Mrsrr'l.
Ptolemaios Hanedaru iktidarında bin yılhk tarihinin en mutlu
çağlarıru yaşadı. Lagos Hanedaru'nrn zengirılikieri, Doğu'nun
gı.iciirıü yeniden kazanmasrru sağlayan akılcr ve basiıetli biI dü-

şiince sisteminin varhğını ispat ediyordu ve bu gerçeÇ Akdeniz
diiı_ıyasınm biı kez daha Doğu'ya yönelmesine yol açacak karşı
konulmaz biı çekim yarath.

Kleopatra'rıın, Sezar'ı ve Antonius'u etkileyen cazibesinde 21
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iiniiırıde durmak zorunda kalmışh. Ne var ki böylece, altı yiz yıl
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diiı_ıyasınm biı kez daha Doğu'ya yönelmesine yol açacak karşı
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Kleopatra'rıın, Sezar'ı ve Antonius'u etkileyen cazibesinde 21
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kuşkusuz bu yönelişin Payl Vardl. Sezar'ın dehası, Doğu gerçeği-

ni sezirılemesine yetmişti. Tıpkı Iskender gibi o da, imparatorluğı.ın
gelecekteki efendilerinin imparator soyundan gelrniş olman:n yanr

sıra Kieopatra'run da soyundan gelmesi içjıç kendi Roma]r kanıru
Mlsır'm kutsal kanıyla birleştiımeğe karar verdi. Böylece, doğacak

veliaht Sezar, şimdiden böliinme teh]ikesiyle karşı karşıya olan bir
diinyarun kurtarrcrsr olabiliıdi. Antonius da, imparatorluğu, koşui-
ların yarattığ gerçeklerle bağIaştırabilecek tek çözüm oian bu siya-

sete yönelecekü.
Ne var ki Roma, brından böyle, o imparatorluğun sahibi, efen-

disi olamayacağıru fark ediyordu. Sezar'ı katletmişti. Sorrra, srra-

dan bir adam olan octavius'u, Doğu'yla birleşme fikrinden Vazgeç-

meyen Antonius'a tercih edecekti. Kleopatra da, kendisini son kuı-
tuluş çaresi olarak gören generali terk etti. o bir krdiçeyğ zengin-
di, 9ğzeldi, Yunalrydı. o çıkarları paylaşmak istiyordu, rZikolan
değil ! Kumazlığı, her şeyini ve sonunda hayahru kaybetrnesine

neden oldu. Yaşadığı çağın en güçlü iki erkeğinin okşadığı göğsü-
nü ısıran engerek onu öldürecekti.

Tiber ve Asi
Roma'nrn "görmüş geçirmiş" devlet adamları.nrn başarrsı da

SonuçSuz kalmaya mahkümdu. Augusfus'un zaferi, çökiintiiyü
gözlerden saklayan pırıltıIı bir örti.iydü. Birçok tanınmlş kişi gibi
Atıgustus da tarihin bir dönüm noktası değil, doğal akışına karşl
durmaya çahşan SonuçStız bir çabanın temsilcisidir. lmparatoriçe
Livia sarayında törelere göre yaşamayr devam ettirerek Maecenas

şair Vergilius'a Georgica'larıru yazdırıyordu ama Roma, Asya'dan
gelen lüksün, Ege kökenli felsefelerin ve Doğu tannlarrnın işgalin-
deydi. Roma'nın genç "harumefendi"leri Livia'yla alay ediyo1, Aş-
tar'a4 bayılıyordu.

lmparatorluk, Sezar' ırı önerdiği değişimi kabul etmişti, şim-
di değişim yönii,rıdeki hızlı gidişi durdurmuyordu. Ağırlrk merke-
zi siyasi merkezinden her gtin biıaz daha uzaklaşan bir evrerüe

bağIan her giın biıaz daha zayıflayaıı kurumla-q, o evrene lızlaya-
bancılaşıyordu.

22 4 Suriyeli Somi holklorının lonrıçosı; efrod;ı'le eşleştirilirdi.

Thnrrlarrn isyanı

Askeri a]anda lejyorüara karşı koyabiiecek güçten yoksun e
Iın Doğu, dini inançlanyla Roma,dan intikam alrytrdu.

Roma'da him sistem, devletin çoktannJı inancına dayalıydı.
Devletin gücü, her biri brı]unduğu coğafyada gerçek bir tanrı olaıak
ktıtsanan, iman edilen pek çok tannyı aynı idari ve kültiircl bfulik
içinde bühirıleştirmişti. Qrsa Asya, hepsi de kendini evıerısel i]an
tldcn bir siiırü din ttiretmişti ve hepsi de Panteon'u5 reddediyordu.
Tiim bu yeni dirüe4, Filon,un yerıi Yahudiliğinde.u yeni Zerdüştçü_
lüğe hatta Incil'e kadar bu yeni inançlar, Roma aruhna atılmş bom-
balardı. Roma'nın harckete geçmesi gerekiyorclu. Ve harekete geçti.
Ne var ki bu kez birleştirici ve banşcı Roma yerini, işkenceci, acın-
masrz Roma'ya bırakacakh. AzuPetrus ve AzaPaulus,a yapı-lan Ç
kcnceleD 70 yJında Kudüs,tin yerle bir edilmesi, Iatin egemenliğinin
bundan böyie şiddet ve acrmasrzlrkla sürdiirüeceğının işaretiyğ
Doğu bu kıskaçtan kurhı_lmak için hjm gücüyle mücade]e edecekti.

Hıristiyanlğın, Helen2m,in hi.ikmettiğ dünyada inaıılmaz
bir tuzla benimsenmesi, bu tek merkezden yayLyanhareketin gücti-
nü gösteriyordu. Mrsr1, arhk Roma-lı kalmamak için Flıristiyan oidu;
bpkı, çok sonra, Yunanlr olmamak için Müslüman olacağ gibi. Ak-
deniz dtinyasrnda en yüksek kiiltiir değerlerinin yarahcısı olan Ro-
ma, şimdi, en değersiz manevi yaşamrn temsilcisi olmuşfu. Patrici_
usiar bile Hz. Isa'nın dinini kabul ediyordu. Imparatorlan Asya,dan
gelen etkilerin esiri oldu; orıları Senato'yabağlayangeleneksel an-
laşmayı bozdular ve Doğu hiiıkümdarları gibi birer hiikümdar ol-
mak istediier, mutlakiyeÇ ve zorba; taht babadan oğula kalr oldu.
Bütiin burüar eski Roma'rıın çoktan öknüş olduğunu gösteriyordu.

Zerdüşt'ün dönüşü

Iıan, III. yüzyılm başırıda hayata dönüyordu. Selefkilerin yen-
miş ve sonra on]arın mirasçuı olmuş olan Partlar tarih sahnesinden
silinmişti. Sasaniler orüarın yerini alıyordu. Dara Kodaman,ırı yenil-
gisinden sonra Zerdüşt'iirı ışığının parlamaz olduğu lran yaylaia-
rında bu ateşi yeniden canlandınyoriardı. Ahemenilere kaybettiRe.

5 Birçok ıonrıdon oluşon birlik_Tonrılor üopluluğu (ç.n.).
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ri iktidarı ve gücü tekrar kazandlrmakta kararlı görti,rıüyorlardı. O

srrada Romania'daki buna]rm daha da ağrlaşıyordtı' jmparatorlu-

ğu ayakta tutan artık ne vatandaşlarınırı desteği ne de yasalardl, sa-

clece lejyonJarın gucüydü. Askeı silah gücüyle devleti ayakta tutu-

yor alna başkaldırılarıyla da temelinden sarsıyordu' Diocletia-

nus'un, imparatorluğun biIliğini koruyabilmek için başıı-ırabileceği

tek çare, böIiiı:ımeyi tanzim etrnekti. Octavius'un İskenderiye'ye ver-

mek istemediği rolü, Constantinus, Iloma mirasından en büyük pa-

yı alacak olan Konstantinopolis'e verecekti.

Burada görülen gerçek şudw: Roma, Asya'nın, özel]ikle de

Iran'ın zayıf düşhiğü bunalrm dönemlerinde güçIenerek büyüyor-

du. Bu, Ahemenilerin yenitmesiyle mijrnkiın olabiliyordu' Roma,

Iran griçsüz olduğu siiırece gelişiyo4 Sasan'ın torurılarr deri giysile-

rini tekrar srtlaına geçirerek, Keyhüsrev'in bayrağıru dalgalandır_

iıaur, zamalg".ii.,ü kaybediyor, geriliyordtı'

Bı-ı yüzden Roma'rıın çöküşü, bir felaketin ya da ilahi bir ce-

zarıınhızıyla değil, jeolojik değişimlerin yavaş ama örılenemez i_

lerleyişiyle oluştu ve tarihin akşı burada doğal olaylara özgü o te-

laşsz ihrişamr bir kez daha yaşadı.

Barbarlar

Barbar istilalan bu sona erişin sadece yüzeysel sebeplerinden

biridir. Roma,nrn öliim{inü açıklamağa yetmez, çilnkti devletin en

parlak dönemlerinde de vardr. Galyalrlar Latium'u işgal etmiş,

Marius, Kimberleri yenm\ti ve Augtıstus Germerı]erden Varus'un

kaybettiği lejyorüarırun hesabıru soruyordu. Şurasl açıkh1, Barbar-

lar Roma'nın yıkllışıru hrzlandrmrş olsalar bile, bir yandan da ge-

ciktirmişlerdiı. imparatorluk onların saldırı]an karşısında yenik

düştü, ama bir yandan da onların güciirıden faydalandr, beslendi'

Eski istilacı]aı yenileri durduıdu. Öyıe kl, Baıbarla1, son Roma lei

yorılarırıın en önemli rakipleri Ve a}.ru zamanda en önemli yardrm-

cılarr oldular. Barbar şeflerin çoğu Romania'run yok olmasın iste_

miyordu; ona hayrandılar. onurüa birleşmek, büti'inleşmek istedi_

Ier, Sonra korumak ve yaşatmak için çaba harcadı]ar. Yönetimin iJ-

lası, cüretlerini arhrdı, hiçbir işe yaramadığıru andıklarında emir-

lere u)rmaktan vazgeçtiler. Can çekişmekte olan imparatorluğun

sonu gelmişü, kopan kıyametler sonun işareüydi, sokaklardaki

,ıt'ıl ı yığılrlar tiikcnişi haykırlyordu. Kuşkusuz, Romania'yl kur-
t.ırlı'ı.lk istcrlcrdi. Ama brınu nasrl başarabi_leceklerdi? Hepsi, birer
lıircr ı.ıyş1ın olabilecek tiirn çareleri denedi]er.

Stilicho ve Alaric,6 hAlA iktidann sahibi olan imparatora saygr-

lıyclılar. Hatta A]aric, Romalılaı gibi giyiniyordu ve askerlerine böy-
lc giyinmelerini emretmişti. Hiçbir tehlikeden korkmasına gerek
kalmayacak kadaı sağlamca iktadara sahip olduğu zaman bile Ro
ıııiılıIarl tedirgin ehnernek için siyasi griciinü açıkça ilan etmeğe çe_
kiırdi. Atta]os'un, o kukla imparatorun arkasııda kalmayı yeğledi,
tıpkı Karolmjlerin yasallığına sığınan Capetler gibi. Gene de, ço-
cı_ıklan için, kendisinin giymek istemedigi tirüü kırmızı giysinin ha-
yalini kurduğu kesindir.

Ne var ki, imparatorluktaki gücü arhkça, ülkedeki anarşinin
bo1zu11u*, daha yakndan görmeye başIamrşh. Kendi zaferini de
b<-ırçlu olduğu bu kargaşa onu korkutuyordu. Stilicho'yla bir arüaş-

ma yapmrşh, ama StiLicho öldüriilmüşhi; Ravenna Sarayl'yla an-
laşmak istiyordu, ama orılar akla gelmeyecek saygısızJ.ıklarla kar-

şlhk veriyorlardl. Kendisine vaatte bulrınmuş oları.Iarın sözlerini
tutabilecek güçte olmadrklanrıı göniyordu, hiç karşı ko},rnuyorlar-
dı, ama hiçbir çabaları, hiçbir başarılan da yoktu, ne rakip lejyon-
larda, ne soysuzlaşmrş, iflas etmiş Senato içinde ve ne de iktidar-
sız imparatorlar aıasında gıiçlü bir destekçisi vardı.

Alaric, Gotlarrn, güçleriyle, kaybedilmiş görkemden miras kal-
mış içi boş kurumlan doldurarak carüaııdıracakian bir Roman4ot
tmparatorluğu hayal etmişti. Sonıında, öfkeli ve bıkkın, tediryin et-

mek jstemedik]eri tarafindan kşkrtılrruş olarak Roma'ya yürüdü,
sırhndaki iğreti togaia fulahp ath, Got kıyafetini giyeıek, kartal ka-
natlanyla süslü kaskr başına geçirğ kurtarmak istediğini söylediğ
kenti işgal etti. Latin gelenekleri bilincinde öylesine yer etrnişü ki,
Roma'p ele geçirir geğrmez, y.iz.inü Sicilya'ya, daha doğnısu Afıi-
ka'ya çevirdi ve Scipio'ntın parçalanmak iizere olan mirasınr kurtar-
mak için bir filo oluştwdu. Gemi]eri yand-ı. Kendisi de orada öldü;
Gotlarırı, cesedini altın bir tabuta koyduklan ve bir sti:e için aknh
yöniirıü değiştirdikleri bir ırmağıri yatağına gömdfieri söyleniı.

Alaric bir Roman-Barbar Imparatorluğu kurmak istemişti. At-
tila bir Barbar-Roman imparatorluğu istiyordu. Roma'run düşma-

6 393'le Sıilicho'yo yenildi,410'do Romo'yı yoğmolodı, 4l I'de öldü.
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6 393'le Sıilicho'yo yenildi,410'do Romo'yı yoğmolodı, 4l I'de öldü.
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nr mlydı? Yoksa, Roma'daki anarşiyi yok edebilmek için öncelikle

Barbarlaruı dünyasındaki anarşiyi durdurmak gerektisni, rakip

şeflerir'ı yarathğı çok başlılığa son vererek orüann tek biı otorite al-

trıda toplamanın zorurılu olduğunu mu düştınüyordu? Şurası ke'

siru l,atin yönetiminin, Barbarların her giirı bıraz daha artan baskı-

lanna karşı koyacak güçte olmadığnr çok iyi biliyordu. İmparator-

lardan nefret mi ediyordu ? Valentinianus'un kız kaıdeşiyle evlen-

mek istemişti. Hiç kuşkusrız, o bir dAhiydi- Volga ile Tuna arasrnda

jErleşmiş bütıl,rı Barbar şeflere otoritesini kabu] ettirmiş bil dahi !

Yenilgi nediı, bilmedi. Katalonya ovalanndaki savaşrn Sonu-

cu da belirsiz kaldı. Attila7 Aetius'un kuşatma tehdidi karşısında

bir çekilme harekeİi yaph. Istemeyerek çekildi, ama fevkalade başa-

rı]ı oldu. Savaşa devam edebilirdi, etmedi, Roma ordırları onu dur-

duramadan, hatta Doğu Imparatorluğu ile Bah ona karşr bir araya

gelme fusah bu]amadaı Ltalya'ya indi. İmparator Valentinianus he-

men çekilerek tahh ona bırakmay teklif etti; Papa Leo bizzat kendi-

si Attila'yla görüşmeğe geldi. Bu görüşme, bizim açımızdan, ka-

rarüıkta kalmıştu. Attila'nm, paPanın beyaz giysilerinden ve is-

minden -Leo- etkilendiği söylenmiştir. Bu sözle1 çocukluğunu ba-

rış rehinesi olarak, Romalrlar arasrnda geçirmiş olan bu büyük

adam için söylenebilecek en saçma en ilkel sözlerdir.

Gerçek olan, onun düşiirıdiikJedni ve tasarladıklann bilmedi-

girnizdir. ordulannın italya'ya gelince durmasr, çok büyiik olasük-

la, aldığı bir karann gereğidir. HaıekAtm başında düşiirımediği hal-

de, hili bir Aetius'u, büyiikbir komutaru yetiştirebilen Roma'ya say-

grsınr mı göstermek istedi? Yoksa, aksine, Roma'nrn, kendi sonunu

hazrlamak iizere onurıla işbirli$ yapabilecegini ve Aetius'un, Stjlic-

ho gibi öldtiri.ıleceğini mi diişiındü? (Gerçekten de,454'de öldifutil-

dü.) Kend.isini destekleyen ve bağlılıklanru çok yorucu bir çabayla

sağlayabildigi Barbaı şeflerin sadakatinderL haklr olabilecek kuşku_

lan mı vardı?..Genç fldiko'yla evlendigi gecenin saba}u, tarihin ger-

çek nedenini öğıenemediği bir karıama Sonucu ölmtiş olarak bulun-

du. Vücudunda hiçbir şiddet izi yoktu; bakarılan. hekimleri hiçbir

zehiılenme izine rastlamadı]ar. Sii'rekli çalrşmayla yor8un düşmüş

olan bedeni ani bir kanamayla öIiime yenik düşmüş olmalrydl.

7 A34'ıe Hunlorın k.olı olmuş, 45l'de Golyo'yo Vormlşhr;45,l'deki Kotolonyo ovo-

lorındoki soroşln ordındon 452' de itolyo' yı is}ilo etmiş, 453'te ölmÜşRir'

list'ri gt'lip gcçici t'ılcltı: iiliimtiylc srına erdi. oluşfurdugu bir-
lık l.ısı siiıcclc ciağıldı. Belki de Barbarlar arasrnda bir birliğin ger-
,'ı,klt'şıııc'si iınk6nsızdı. Atti]a'nrn hayali de en az A]aric'inki kadar

1iı,ıçt'klcşmesi zor bir rüyaydı. Roma di.ilrıyası kargasa içinde;zdi,
l,ı,'t't, ilmıı Barbarlanrı diinyası daha da korkunç bir kargaşa yaşr
1 ı ııtltı }{un, Got'dan daha güçlüydii, ama anaşi Hun'dan da güç-
liiyrlii. tlu kumarda sadece siyaha oynayan kazanabilirdi.

(]eliscrich8 öyle yaph. Vandalları aracryla Afrika topraklanrıı
Avrtıpa kıyısından kopararak Roma'ya son ve öldiirücü darbeyi in-
, l i rtl i. Barbar şefler arasırıda, en mutlusu ve zekAsı en kıt olanı oy-
tltı- [layalleri geniş degildi, gönlü cimriydi. Komutasındaki Van-
ll,ıll.lr ııe Gotlarla, ne Mzigotlarla baş edebildiler, ne de Hurüara
k, ı rşı koyabildiler. Sı.i,ıekli güneybahya dogru kaçıyorlardı. Cebeli-
t,ırık'a ulaştıklarrnda, daha da uzağa kaçabilmek için karşı kryıyla

1it'çtiler. Ve Roma'ya, kendisini yenen düşmarüardan çok da]ıa faz-
l.ı zarar verdiler. Geiserich'e kada1, Romania hastaydı; Geiserich
tlı'ıtı tjldürdü. imparatorluk, varoluş amacrru ve var olabilme güCü-
ııii kaybetmişti. Vandal korsarı-lığ Tunus'un Sicilya'yla ilişkisini
kcsti. Atrika buğdayı gelemez oldu. Imparatorluk Pön Savaşlarr
tl(jıremine geri dönmüş gibiydi. Kuşkusuz Afrika'da tiiırn öteki
t'yaletler gibi imparatoriuktan aynlmak isüyordu. Ama onu itaate
ztırlamak kolaydı. Alaric bunu düşiinmüştti. Aetius brına hazırla-
ı'ııyordu, uygulamaya vakit bulamadı. Bir başkası başarabilirdi.
Geiserich yaphrdığ donanmayla bu iirnidini tiimüyle yok etri. Ar-
tık kim ikinci bir Pompeius'un geleceğni umabilirdi?

Alaric Roma'yr cezalandrrmrş, kenti haraca bağlamrşh. Geise-
rich yağmaladı. Korsarılar kralr, Barbar şefleri içinde, Roma'ya böy-
lesine hınç duyan tek komutandı. Bu hmç, belki de şefin zayıflığın-
dan kay'ıaklaruyordu: işgalci Vandal, çok faz|a yenilgiye uğamş-
tı. Ama impaıatorluğun )nkınh]an arasrnda, A]aric'in amaçladığr
siyasete uygun yeni imkArılar doğacak gibi görıinüyordu. Arhk sa-

dece ltalya'yla sınır]r olan impaıatorluk, Gotlarla bütiirıleşebilirdi.
Işte bu nedenJ.e, odoaker ve sonra Theodorich9, Alaric içinbir

hayal ve bir dram olan tasanyı gerçekleştirebildi-ler. Theodorich,

8 Vondol krolı. 455'de Romo'yı yoğmolodı, 460'do dononmoyı yok eıti, A72'de
Olibrius'u Romo lohhno çıkordı, 467'de Yunoniston'o soldırdl.

9 486'do oslrogot kroll. 493'de odooker'i yendi, 526'do aldı.
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çeylek aslr (501-526) Rave.ıına'da -Germen asıIlı Tacitus ve Germa-

nicus,r-ın halefi olarak- gerçek bir Roma imparatorıı, bir Theodori-

cus Rex oldu.
o, her şeyden önce, bir Germen komutandı' Silah arkadaşla-

rını peşi Srra Savaşa götürmtiştü. onların coşkulu sadakatlerini ve

ölümlerini hiçbir zaman unutmadr.

Ama kurduğu hiikümet Latin geleneklerine bağlı olclu' Sena-

to'ya canlılrk kazandırmay başardı' Senato'nun öltimünijn, Ro-

ma'nın ölümü anlamrna geleceğini anlamlştı. onun sayesinde Cice-

ro'nrın halefleri birkaç önemlice nutuk söyleyebildiler'

Got hiikümdarliğı da Theodorich'teır sonraya kalamadı' Uzun

cimürlü olacak gibi göriınüyordu. Kendiliğinden çökmedi' Devleti

yıkaır, Bclisarios'rın ordusu ve ardından Lombard istilacıları olacak-

[ı Ilirvcıına impirratorrınu Sezarlarrrı mirasçlsl sa}Tnak mümkiiır de_

ğilrlir. Ne var ki Aritısçulukl0 olmasaydı Theodorich, Charlamag-

ııc,ın geleceğiıi çok önceden haber veren bir müjdeci olarak kabul

ı.:dilebilirdi.

Ariusçuluk

Theodorich'le, kendi çabalarıyla kurtardığı Senato arasına gi-

ren, Ariusçuluk oldu; Ariusçulukla suçlanan Albinus ve Boetius'u,

vicdan sahibi senato üyeleriıin huzurunda o savundu. Tarihin, Cot

hlikürncları hakkırıda çekingen davranmasrnl ancak Ariusçuluk

önyar5ısı14a açıklayabilirz. oysa Roma',rrrn küItiir mirasrnın bir

böliimü onun sayesinde konırıabilmiştir'
Ve tarihi öğrenme çabalarınr geniş ölçüde engelleyen, bugtın

lıi]c Barbar kral]arrn aırlarırun hAIA karan]rkta kalmasına neden

tı[iı ı'ı, Ariusçı-ı lı.l k saplanhsıdu.

[-iımbard cgemen-tiğini kısır ve verimsiz yapan odur' Lom-

bard Krallığı iki y"ıizyıl yaşadı. Buna rağmen Lombardlar italyan

diline kendi dillerinden üç-beş sözcük bile miras bırakamadı]ar.

italya,dan, kendilerinden önceki gelgeç iktidarlar kadar bi.le izbıra'

kamadan, geçip gittiler. Çiinkü çok yakınlarındaki Roma'dan, SaP-

l0 Arius ve öğretisine boğlı olonlorln sopkınlığı; Ariusçuloro göre iso boşlongıcı ol-

.oyon, ,onrr. ve her şeye gÜcÜ yeten gerçek tonrı değildir, göreceli bir tonrısol|ığı

,.'rdır

k ı ı ı ıııczhcplcriıl ı'ıl uşttırd tığu aşılmaz duvarla ayrılmışIardı.
Ba rl-ıa r kra l la r ı n, siyasi ilıtiraslarrna kesinlikle hizmet etmerniş

l,rı tcolojik konudaki inatçı ısrarlarınr arüan-ıak zordtrr. Hz. Isa'nrn
l.ııırısallığınr bile ilahi cevherin birlik ve böltiı'ımezliğine feda eden
ı\riı-ısçuluk, özü ve nıhuyla Doğuludur. Gerçek vatanr Antiohei-
,ı'yı-lı11. Taın'nın tek olduğunu savunan bu tepki-inanç, Mişna'yl
iıztimsemiş olan ve gelecekte Kuran'a iman edecek ükelerde gö-
ı'iiltlü. Eıs ?os hayklrışı, sadece çölün tektanrıcılığını ifade etmez,
() ayru zamanda Küçtik Asya'nırı bir yandan Helen2nr'e, öte yan-
tlın Zerdüşt inançlarına başkaldırısıydı... Burada bir soru akla ge-
liyor: Got krallarının, hirn siyasi sonuçIarırıa rağmen, aüm_ı söz]eri
lııykrrmaları neyle açıklanabilirdi ? Papalara bağımsızlıklarrru mr
ispat etmek istiyorladı ? i2nik sembolünü Doğulu Ariusçulara kar-

şı çok zor savunabilen Bizans1bir tehdit olarak gördiiü<leri için, Do
ğu Akdeniz'de hak sahibi olduk]anru mr ilan ediyorlardı? Sebep ıre
tıltırsa olsun, hepsi ayn-ı kayalıklara çarparak parçalandılar. Hiçbiri,
btı lıep yenilenen başarısızllklar karşısmda durup düşünmedi.
'Iam aksi yönde bir ömek oluşfuran Clovis bile on]an uyaramadr.

Clovisız

Ariusçuluğu terk ederek "Clotilde'in tanrısrrıa" iman etmesi
ve Roma'nın meşru kilisesiyle bağIarıru güçlendirmesi Clovis'e, Vi-
zigtıtlar ve Alamanlar karşısında kazandığı zaferden çok daha bü-
yiik bir güç kazandırdı. Savaş ve cinayetlerle alelacele kuruImuş
olan krallrğ, öteki Barbar krallıklardan daha uzun ömür]ü göriin-
müyordu. Ve Frank]arın krah, güçIü ve görkemli Theodorich'in ya-
nında çok siJik kalıyordu. Btrna karşın, ötekiler yıküp giderken,
Clovis'in krallığı varlığıru sürdürdü. Giderek kanlr çahşmalara clĞ
ntışen Ve hanedaru zayıİ|atan taht kavgalarına rağmen, varlığınr
siirdürdü. Sadece Clovis, sapkırüğa kapılmadan putperestliği bı-
rakh Ve sadece o, az çok yaşama şansr olan bir devlet kurabildi, oy-
sa öteki hükümdarlarırı parıltlı maceralan önce başansızlığa, son-

1]-4ı]gkl.
l2 Sol Fronklorının krolı |481-482); Syogrius'u Soissons'do 486'do, Almon|orıyso

Tolbioc'to 496'do yendi: Kotolikliği benimsedi; Vizigotlorı Vouillö'de 506'do yenil_

giye uğrottı ve 5'l '| 'de öldü.
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Romania efsanesi

di.jzeninin filzlenmekte olduğ.ınu görebildi ama, o çağda yaşayan-

Ia1, onlar çok yaşlanmş

seyrettikleri duygusı-ına

ctıni.ın biıaz daha azaldı

la, zengirıliklerin eriyip ti.ikendigini, yolların boztılduğunu' iş haya-

tının, hatta günliik hayahn her gün biraz daha zorlaşhğru görü-

lendiğini görüyorlardl.
Bu dtırumda sadece iki son olabilirdi: kutsa] metirılerdeki

Apokalipsislerin arılathğr grbi kıyamet ya da imparatorluğun' dAhi

biı şef tarafrndan yeniden yapilandınlması'

Bu efsane, gücü yüzyıllan aşan ve bize kadar ulaşan bu "mi-

ıı,ı'l'ıııı l(usyası'nı giiriiyordı-ı ! I']ortekizlilerin, tek başlarına, l{o-

ıııı'ırınki kadar büyük bir imparatorluğu fethetrniş olduklarıru
ı ıııtıtuyordu. Saint-Just'e kendisinin en az Brutus kadar önemli bir
kişi olduğunu söylesele1, kuşkusuz çok da itiraz etmeyecekti.

Çagımızm ilk yüzyıllarında,biaz düşiinen her insan, impara-
tıırluğı.ın birligin dağlması karşısında bir şeylerin kaybolduğu,
ytık cılduğu duygusuna kapıldı. BaE, Doğu'ya yenüyordu, Avru-

l)iı'ysa Afrika'ya ! Roma ve imparatorluk sözciiReri, kaybedilmiş
zcnginlikleri, geçmişte kalmış parlak zaferleri hatrrlatır oimuştu.
()ysa manhk, Roma'run sona erişini kabullenmeyi, geçmişi unut-
ınayı ve Clovis'in yaphğ gibi, tarihin istediği yönde yeni biı gelece-

ğc doğru yurtime1ı gerektiriyordu.
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F

IKINCI KISIM

İustinianos'un Bizansr ve
Hüsrev'in iranı

Bizans'rn ihtişamı

Nice çılgın hayalin ve felaketle sona ermiş nice girişirnin ana-
:,ı ıılıııuş Romania efsanesi, her zaman B2ans ile Bah Avnıpaiıla-
ı lll ilraslna girdi. Konuntın uzmarüarca araşhrrlmasl da eseri olan
ı,ııyırgılarr güçlendirmiş haksızlıklara arüayışsrzlrk da eklen-
l ı ı i ş t i r. Bury'nin, Schlumberger'in, Diehl'in çok başan-lı çalışmala-
ı'ıııı rağmen, çoğunluk, B:u;aıiıs'ı, Roma imparatorluğu'nun soy-
l;ıızlaşmış bir bölümü olaıak kabul etmektedir. Montesquieu'den
lıt,ri bu konuda hiçbir şey değişmedi.

oysa gerçek şu ki, Roma lmparatorluğu dört yıizyıl bile ya-

ş,ıınadr, Bizans lmparatorluğu bin yıl hüküm sürdü. Biri, Sezar ve
llımpeius'la devletin temelini attç Augusfus'la siyasi yaPrsıru ta-

ıııam]adı ve hiç kuşkusuz,330'da, Constantinus, Doğu'da adıru
Ktlnstantinopolis'e verdiği srrada, ömrünün son yıllarıru yaşlyor-
tlu. oteki, V. yiizyı]da hayat doluydu. (451'de, Halkedon Konsi
l i'ırin bildirisi şöyle: "Hükiimdarın ve Senato'nun varlrğyla onur-
lıınan ve Antik Roma'nın imtiyazlarına eşit imtiyazlara sahip olan
bu site, Kilisesi agsından da tebcil edilrnelidir.") Ve XItr. yilzyılda,
lrilA, Dandolo'nun Haçlı ordu]annın 7206' dal.Jsaldırrsına rağmen
ayakta kalabilecek kadar güçlüydü.

Bazı konularda, Roma'dan daha verimli bir yarahcr güce sa-
hip olmuşfur. Hangi Roma anrh, özgiirüiik ve görkem bakrmından,
Ayasofya'y|a boy ölçüşebilirdi ?

Şayet Yunan, "biçim''in anavatanrysa, Bizarş tereddütsiiz
"rengjn' başkentidiı ve B2ans mozaikleri Ylınan heykel]erinden
daha az değerli değildir.

Sadece Bizans istilalara karşı. koyabildi. Roma'dan daha iyi
korrınmuştu -öncelikle doğa şartlanyla, sonra imparatorlarının
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basiretli yönetimiyle ve nihayet, Attila'yı bile durdurabilen ve öteki

Barbarların cesaretini krran şehir duvarlarryla. BöyleliRe, lloma

A]aric ve Geiserich'in asker]erince talan edi]ir, Attila tarafindan aşa-

ğılarurken Bizans, el değmemiş olarak ayakta duruyordu' Kendisi

ne Vaat edilmiş olağanüstii bir alın yazg|sfinn önsezisi içinde, he-

yecarılr ve coşku-luydu. Diiırıyarun hiçbir yerinde hayat böylesine

yoğun yaşanmıyordu. Hiçbir yerde sirk şenlikleri böylesine zengın

ve renk]i degildi; hiçbir yerde ilahiyatçlar böylesine heyecan ve

coşkuyla tartrşnıyorladı ve hiçbir yerde insana özgü ihtiyaçlaa

aşklar, entrikalar, rekabetler, çekişmeler böylesine güçlü değildi'

)CV. ytıryrl ital.yas1ru ve XX. ynzyıIda New York'u anrmsatan bu

snrr tanmaz yaşam nereye yonelecekti?

Kent heniiz Romalr mr, Yunarı]r mr olduğunu bilmiyordu' iki

anadili vardı ve kararsrzdr. Doğu'da hatta Batl'da dışlanmağa, ger-

ilemeğe başlayan Ytınan'a özgü kavramlar duvarlarından içeri

sokrıtdukça, Bizars da gitgide dalıa fazla Yunan]r olacaktr' Ama

yüz1ıllar bo1ıı devam edecek bu kiiltiir göçü iustinianos'un iktida-

n döneminde daha yeni başlıyordu.

İustinianos'un sonuç verlneyen gayretleri

Bu nederı]e İtıstinianos kendisini Traianus'un vArisi olarak ka-

bul edebilirdi. Çökmüş imparatorluğun tekrar kurulmasr, ona, siya-

setinin tck amacr olarak göriindü. Güciinün ve ihtirasının talebi

açlktı: I3arbarlar btı talebe boyrın eğdiler. Iustinianos Bizans için Ro-

miı'nın vc ai|esi için Antoninus Hanedaru'nrn mirasrnr isüyordu'

Içcridc, boztılmuş oldugrınu gördüğ1i Roma hukukuna "lns-

titutiones"lerle güç kazandrrmak istedi.

Dlşanda, krallarınrn Büyük Theodositıs'tan bu yana ele geçir-

dikteri topraklan geri almayı hayal ediyordu.

BiiyiikbiI kilise yaptırdı.- Ama Ayasofya'nınbiçimi, yap$r, ren-

gı, imparatorluğun, onanlsa bile, geçmişteki özellik]eriyle tekrar ha-

yata dönemeyeceğni gösteriyordu. Başka bir zarna^ ve başka bir

ruh orada başka ve yeni bir uyum yaratrruşh. Bfubfuini kesen dik ke-

narlanyla bu dev arı kovaru, Vergilius için ne arılam taşıyabilirdi ki !

itıstinianos Bah'da zalerkazandı, ne Var ki ölüm, imparatorluğu,

}la tı'dan değil, Dogu'dan yakalamışh. Ordularınrn italya'daki geçi-

t i vt'coğu yanm kalmrş zaferlen, Roma'yı yere sermiş olan hasta]r-

11ııı llizans'a da bu[aşırıiısı tt'lıliktlsi yaratıyordtı. Gotlaır ltalyası'lırn
yt'ııiden ve boşuna fctlrcdi]ırcsi, İran'ın ilcrleyişini hızlandınlı. Be-

lisırios Ravenna'ya girer vc Narses, Totila'yı yenerken Küçtik As-
yı'da lran basl,ısı her gün biraz daha arhyo4 I. Hüsrevl Antioheia')n
vt' Mezopotamya'yı talan ediyordu.

Baans, geri çekildi, sadece doğuda değil, kıızeyde de. iustini-
,ılı(ıs'un iktidarırun son yıllannda, Avarlar Trakya'1.l tehdit ediyor
vc imparatorlukta korku yaratıyorlardı. Bizans orılara çok zor karşr

kııyabildi, çiirıkü zaten iki cephede savaşıyordu. Avrupa'da Gotla-
ı'lı saldrrryor Ve Asya'da, irarı]ılar karşısında SavLuuna savaşr veri-
ytırdrr.

iustinianos, tarihin böliindügünü ilan ettiği bir diinyap güç
kullanarak biıleşfumek istiyordu. Din alanında da siyasi alanda

güthi$ hedefleıin peşinden giderek aynr başarrsrzlığı yaşadı.
lklşı.ına bir çabayla monofizistlere, ortodokslan destekleyen Hal-
kcdon Konsili'nin kararlaruı kabul etirmek istedi; sorua Roma]ı-
l.lrı, monofizistleri kollayan KonstantinopoLis Konsili'nin kararlan-
ııı kabr:le zor|adı. Papa Vigilius'u ikna etmeğe çalışması, sonra
''ı,<ırl..a Bızarıs'ta alıkoü,rnası hiçbir sonuç Vefinedi, Latirıler boü,un

t'ğmediler. Bu konuda da böliinme, onarrlmaz boy.ıtlardaydı. Do-

ğıı'ysa, Bah'nın inatçıhğından çok daha katı bir tlrfumla, "tannsal

ccvher"in birJiğine ve böli-]nmezliğıne inanmayı sürdiirüyordu.
Iloma imparatorlarırun iktidarları döneminde devletin gücü bu
gerçeğe çarparak parçalanmrşh, aynı gerçek Bizans imparatorları-
ılrn karşrsrna da dikilecekti.

Baarıs, imparatorunun kendisini sonu be]İsZ bir maceraya

sünikledi$ni arı.lamrşh. İktidarının ilk yıtlarırıda ayaklandr. isyan

şenliklerinde başIadı, Ayasofya yakıldı. lustinianos karrsr Teodo
ra'nrn cesaretiyle zorlukla kıırhılabildi. Teodora "I<ızl' rengin grizel
bir nefer" olduğunu söyleyecekti. Ve iktidar geri adrm ahnca isyan
sona erdi.

Iustinianos, iktidarı imparatoriçeyle paylaşıyordu. lki hü_

kiimdar mozaiRerde, paralaıın üzerinde yan yanaydı. -Aragon
KraI Femando ile Kraliçe Kato]ik lsabel gıbi-. Sanki hükümdar ka-
nkoca arasrnda, iustinianos -Sona ermiş olan- Roma gelenegjni ve

l 53l'de tohto çıktı, 542'de Filistin'i ele geçirdi, 566'do Eftoliı Krollığı'nı Mukon'lo

poyloştı, 579'do öldü.
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Teodora2 genç Bizans ulusunun ümitlerini temsil ediyordu'

Teodora, hipodromdaki bir ha1wan bakrcrsırun kzıydı' Halk-

lanmaya başlandı.
iustinianos'un sonuçsuz bir çabayla çare bulmağa çalışhğr bü-

ti.iı_ı bu olumsuzluklar, iktidan Siiİesince artarak devam etti' Kuşku-

2 Bizons imporotoriçesi |527'548|' iustinionos'un korısı' Niko Ayoklonmosı'ndo

36 15321 irnporotoru isıonbul'do kolıp oyok|onmoyı boshrmoyo o teşvik eİii'

l . ı, l,l ı ı ıl, ı1l.ı ı ı (istii lıiı' ktılıtılııtlıı tılaıı lıaşka bir kent yııktll/ a ma o çeV-
ll..,lll l kl lş(ltnll kı1ıraklarııı iiz.crinde kenctiliğınden ytıtsetıp, oluşma_
ıııı',,l ı. tlılı'ı L'ıir imparatorıın fermanl Konstantinopolis yapmşh. Bu
1 ıız, |t.ıı çcvrcsindeki eyaletlcrle itişkileri hep yapay ve zoraki oldu.
l lı,,, ı,ı ıl it ikadaki başanszlıklanrun Ve mali yapıdaki dtizersizliğın
.,ı.l ı,lli btıclur. Bizans imparatorlan, başta İustinianos olmak iizere,
ııı,,ı kt'zi yönetirnin memurlannr paraca tafonin ederek, orılann rüş_
r ı.llt. s.ltın alınmalanru örıleyemediler ve hazinenin yoksrılluğu so
ııı ıııtl.ı, vcrgi toplapcılann zengirıleşmesine yol açh.

l)cvlet yaPıstnın içine işlemiş olan bu karmaşa, özellik]e VI.
y' ı ızy ılcla, B2ans'ın Roma, Yunanistan ve Doğu arasrnda karaısızh-

ılıı)llı sürdüğü dönemde daha da derirüeşmişti. Iustinianos, kendi-
.,ı ,lt,, hcm bfu tatin imparator, hem bir Asyalı hı.iki.imdar göriirıü_
ı ı ı tiııdeydi; yan sezar yan halife ! Şehri de hem Kato]ik]iğin başken-
lıyt|i, hem de Katolik karşıh inançIarın. Böylece lustinianos öldü-
1, ı ı ııclc arkasrnda sadece belirsizlik]er bırakacakh.

Iktidan döneminin bilançosrına bakılöğnda sonucun, zaferdeıı
,,t ık L-ıaşansrzlrk ve brına]rm olduğu göri.iliir. Siyasi gidişin nasıl dü-
z t'l ı i l cbilecegini tarhşma-lanyla da hiç bir başan elde edilemeyecektiı.

lustinianos'tan sonra iktidara gelerıler, imparatorluğun baş
tılilmez sorurılanyla el]eri kollan bağlr olarak, ya demagojiye yĞ
ı ıt'ldiler ya tufucu ve gerici bir politika izlediler; her ikisi de aürır de-
ıt,<:ede zarar]r oldu.

Iustinianos'un öliimünü takip eden elli yı], Bizans tarihinin en
kıran-lrk dönemi oldu. Herkes, istilalara yenik düşmeyi göze alrna-
tlan sıkdiizenden vazgeçmeye imkAn olmadrğıru ve isyarüara yol
.ıçmadan sıkdüzeni uygulama ii,rnidi kalmadığıru arüıyordu. Bu
ikilem, Iustinos, Tiberios, Maurikios ve Fokas iktidarlarırırn karaba-
saru oldu.

Ama bu acınacak iktidarlar ve bu acınacak yönetim, Sa sari za-
ferlerinin Bizars1 içine dtiştirdüğü dı.ırumun sebebi değildi, sonu-
cudur.

Hüsrey'in İranr ve İran_Bizans Savaşr

Hüsrev'in iian'ı, Keyhüsrev'irıkinden daha küçtü ve daha az
başanlr degildi. Mucizeli sayılacak kadar uygun koşullar -özel]-ik-

le krallarırı dehAsı- ona, Asya egemenliğinin yalu sıra/ dtiı-ıya üca-
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l'eiinde de btiyük pay kazarrdrnırşn'

Çin, uI. yüzyılda, Han llanedanfnrn sona ermesinin ardırıdan'

eırıarşiye süniklenmişti' Bu dunımd'an ancak VII' yuzyılda Tanglar

,uy"ri.,a" kurtulabi]ecekti' Bu dört yiızyıt Çin'in "karanlk ça$"drr'

OdönemdeKonfuçyiis,üterkederekBuddha,yainandr.Kaderci]ik
ve karamsaılık o derecelere Varmrştr ki' imparatorlar keşiş olmuş'

insarılar,yaşamdaniimitkesfierinikendilerinisakatlayarak,hatta
yakarak ğösterir olmuşlardı' Bu dı'ınımda Orta Asyal savaşçılar da

lararük çagların Çini'ni terk etti' Hanlar bu savaşçılan önce besle-

yip, kullanmlş, sorua kovmuşlal Savaşçı kralJrklar on]arr geri çağı-

iarak silah]andrmrşh şimdi ülkede kalmalarınr sağlayacak olanak-

lardan bi]e yoksı:n olan Çin'i terk ediyorlardr' o zaman gelecekleri-

ni -el yordamryla_ Bah'ya yönelerek aradı]ar' Hazaı'dan Çin'e tıza-

.,"., böıg"y" dagılmş olan boylan bir araya getirmeyi amaçlryorlar_

dl. Sonı:nda aradıklan güçlü şefi Mukan Kağan'da3 buldular'

Mukan, I. Hüsrev'e, Batı Asya'yı paylaşmayı teklif etti' Türk-

ler Maveraii'rınehir'i, iranlılar Ceyhun Irmağı ite İhdus arasındaki

tılpraklarıaldı]ar.Hindistan'aveÇin,egidentı-iırnticaretyollanbu
l,ıilı ı:''ılıı'ylt' lıiiyiıyt'ıı vc kentleri hızla kalabahklaşan iran'dan ge-

, 1,',,1,lıı l' l,",ılllıı kı'ılli ,ız ziıınanila Rizans'a yetişti' Bu durumda

l llıı ı, , lıı lıııı,llı,,',',ı',,ıl,lııııı'ıl'l'ı lı'ırıltliil t'tılıt'divchilARoma

lııı1 ,ı ll,,ılıı1,ıı,ll1l llıılııı,ıl l.ı,,l.ııl llı;,ııı','l.ııı lı,ıı,ı.; istt'tli; isteği

l ,l,ıl,.lıl lı ı ılıll, ııl, l,,ı, ı 'ıılıl |,ıllıııı ı\''\'.ı'ııııı lı,ıll;ı tliinya-

''lıüüıl|,,l,l 
lııllııı ııı'll' ı"llllı|'lll

lı,ı,l,ıı,lı ,lıııı\,ı1'ı,.ıl.ııı.ı1,lılı.1,,ıl,kı.ıılli içiııt|ı_'saklıkalmap

l ll\l.|lIl| .'ı'ıılıı'.,l ıııı ı,ılıı1ılı'ı ı, yt'ııi tilıııizler kazanma uğruna/

lıl.llı(. l,ıı ıııııı, :.,ıllığıılı, katışlksızlığını kaybetmesi olasılığından

k, ,ı kııVt lrtiıı'dı. lırsarıları yörılendiriyoç ama asla davet etrniyorlardr'

Vışadıkları sürece inançlalıru koruyan güç, korkuydu; öliirndeyse

suskrırılı.ık ! Mani, Iran'm manevi hayabrun daha insancıl olması için

harekete geçti, başaramadı rahipler ona cevaP bile vermediler: öl-

diir<lüler.Din,burahiplerinelindevetekelindekaldı,toplumı.ıniğn-
cle kök uzatmadı, kuşkusuz hallc küçirmsüyorlardı. iian, bu yiiz-

derı, belki de zayıİ düşmek pahasrna/ Saf Ve kahşüsız kaldı' Mukan

bu zaaftan faydalanmayl düşi-irıdü, Hüsrev'e Bah Asya'yı paylaş-

mayıönercligiğbi',Buans,alran,lpaylaşmaönerisindebulıındu.

38 3 Göktürk hokonı (553-572) {ç.n.).

lJizııııs rcrlt'lctti. lJu iincınli rct kararı belki clc Lıüyiik bir
l l, l l.ı ytl ı. olci u. M u ka n şaşırmıştı' Biz-anslılar. Avarr isti]acılarırun
,,.ıı,ıtLığı tchlikeyi sebep gösterince Mukan şöyle cevap verdi: "Siz
l,ıziııı ijnümüz srra sürdüğimüz kölelerden korkuyorsunuz."
l ı,ıı'ıklar da, altı yüzyıl sorua, islam'a karşı MoğollarlA biıIeşmeyi
l.. ı l ı ı ı[ gtrn.mişti. Bu ret karan, o kaları alarüara çok pahalrya mal o-

l,ıl ,ıkh. Bizarş]rlar belki de uygarlığı kurtarmrş oluyordu. iran yr
l.ı|lrsa, 'Bizans Tiirklere nasil karşı koyabilirdi ? Bizans y*ıldığl
ı, ı kd irde, Tuna ve Ren'e giden yolu hangi engel koruyabiliıdi ? Yeni
I ıiı' A tti]a'nın karşuına hangi Aetius çıkabilirdi ?

Bizans'ın karan o gün için akılhca bir karar gibiydi. I. Hüs-
ı ı.v'in öliirnüyle, bu kez iç kargaşal*lar yüzünden dışarıda da fel-
l (' tığrayan Sasarıiler zor durumdaydı. Iran, Hüsrev'in oğlu ile Med
,.ııyundan bir general arasındaki taht kavgasıyla böliinmüştii. II.

l liisrev, Bizans İmparatoru Maruikios'un müdahalesiyle tahta çık-
lı tJu yardm-ının karşılrğı olarak Ermenistan üzerindeki haklanru
l|rı'arıs'a bıraktı.

Ermenistan, fuan ile Bizans arasırıdaki çekişmenin en önemli ko-

ıııısu, imparatorluk için bir öliim ka]m meselesiydi. Strateiik agdan,
l ,ı l ı-i4ke Sasanilere Karaden2 yolı:nu kapatıyordu. Drıi açıdan önem-

liydi, Ermenistan Flıristiyan'dı- Asya'da bir Lehistan. Kii{tti'ı açısırı
t lın önemi o kadar büytiktti ki, o çağda yaşam4 bazr mimarlara gĞ
ır,, Ermeni ki]iseleri Ayasofya'run esin ka1mağ olmuştu, hatta B2ans-
lıların Kilise'yi a1rıen kopya ettigini bile savunuyorlardı. Kuşkusuz,
['u ezelden beri paylaşilamayan eyalet, iran dehası ile Bizarıs deh6sı-

lltn en acrınasz biçimde çarpışmasırıdan olağanüstii faydalanmştı.
Zatenn. Hüsrev ile imparatorluk arasındaki barş uzun ömiir-

lı'ı olmadl Sasaniler kısa siilre Sorua, Tü-rklerin doğu sırurlarırıda ya-

rathğı kaygılardan kurtuldular: Mukan Kağan'ın kurduğu federas-

yonu onl]n öIümüyle dağılmışh. Bizans da Maurikios'la yapılmış
ıılan arılaşmayı hiiki.i'msiiz saydı. Fokas'ı tahta ç*aran bir ayaklaruna

Maurikios'u devirmişti; II. Hüsrev, eski müttefikinin intikamınr ala-

cağıru ileri sürdü; bu yasal hakkydl ote yandan, Fokas'ın iktidarr da

lJizans'rı ne kadaı' güçsri, olduğunu gösterecekti. Yaşamı kolaylaş-
tırma vaatleriyle iş başırıa gelen hükümet, sert uygulamalarla ayak-

ta kalabildi ve toplumun him kesimlerini karşısına aldı.

Hüsrev bürik bir sarsınh yaşayan imparatorluğa bühin gü-

cüyle saldırdl Suriye'yi, Filistin'i aldı, Kudüs'e gııdi, Hz. Isa'run
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l'eiinde de btiyük pay kazarrdrnırşn'
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38 3 Göktürk hokonı (553-572) {ç.n.).
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\(|rınlhllrl elc gcçirdi vc Ktcsiftın'a taşıclı. Mrsrr'ı işgal etti. Bi_

/iıns'ın clinde sadece Balkan eyaletleri ve Karadeniz'in giiney loyı-
sı kalmışh. Imparatorluk yıküşa razr olmuş göriinüyordu.

Herakleios imparatorluğu kurtanyor

Imparatorluğu kurtaracak kafuaman işgal alhndaki Mı-
s ı r'dan gelecekti: Herak]eios. Mısır valisiydi; donanmayı kendisine
kahlmaya ikna etti, Bizarıs'a doğru yelken açh ve Fokas'ı tahttan in-
tlirdi. Bizans'ta her şey öylesine bozulmuştu ki, Herakleios, çok ko-
tii yönetimi için kendisini suçladığ zamar. Fokas şu cevabı verdi:
"Sen daha mr iyi yönetebileceksin ?" Sanki Bizans'ta arhk asla iyi biı
yiinetim sağlamazdı ve imparatorluk ölij,rne matıkümdu ! oysa He-
rakleios öncelikle yeni bir askeri güç oluşturdu. iran'dan, Bizarıs'a
indirdiği darbelerin öciinü almak içın,622'de, Peş peşe saldrı]arla
sürecek olan bir savaş açh. Bu savaş 627'de, Musu] yakrüannda
Sasarıilerin kesin yenilgisiyle sona erdi.

iık Bizans kuşatmasr

Iran savaşrrun ağır yiikü, Fokas'ın imparatorluğa miras bı-
raktıgı diizensizliRe1, Herakleios'un, burüara gögıis germek için
harcadığı çaban:n Sonucu olan yorgurıluğu, Kuzey sıruıIarındaki
savurunayr zapflatrruşh. Bizans şimdiden, bahdaki bazı toprakla-
rıru kaybetmişti: birden Hurüar ve Slavlar Ttakya'dan indiler ve Bi-
zarıs surlarrrun öntirıe kadar geldiler.

Bu, Bizans'ın yaşayacağı ilk kuşatmaydı. Herakleios Küçük
Asya'da savaşıyordu; şehiı, hatkının ve patriğinin kafuamanlığ
sayesinde dayandr. Patrİk Sergios, düşmarun karşrsında, elinde
Bakire Meryem stattisüyle kale bedenlerinde dolaşıyoç kuşatrlmış
ha]ka cesaret veriyordu. Halk, kendi kendini, işe yaramazlJ<la suç-
luyordu. Ama B2arslı]ar inarulmaz dayanma güçlerine yeniden
kavuşuyorlardr: orı.lar sekiz yiizyıl süıesince düşmarüarında hay-
ranJ.ık uyandırmşlardr. Sonı:nda Herak]eios da döndü. Slavlan
yendi. Bir süe sonıa lranlıları da yenecekti.

lran, di.inya egemenliği için Bizans'la boy ölçtişebilen tek güç_

tii. Yenilmesi, B:z;ış'ı, Kartaca zaferinden sorıraki Roma'dan bile da-
ha elverişli duruma getiriyordu. Iran'ın, Herakleios'un indtdiği öl- 41
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dürücü darbeden sorıra bir daha ayağa kalkamayacağı belli olmuş
fu. Güctınün bu kadar çabuk tiikenmesi arrJaşılrr gıbi değildi; bu za_

afi, Sasaıi monarşisinin ve Zend inancmrn, toplum srruflarr arasln-
da yarattrğl derin uçurrırrüarla açıJdamak münki.iırıdiir. Saplanh ha-
line gelen nıanevi kirlenme korkusu ve kast sistemiyle sakatlanan
Iran, tarihinin en güçlü süvari ordusunu kurmuşfu. Ama bu ordu,
bir öliim kalrm savaşınrn Sonuna kadar dayanamadr ve savaşı, hal-
l,:ı tarafindan çok Sevi]en devlet kazandı. Ktesifon'un kuşkusuz bü-
yıik hükümdarlan, büyük komutarı]an olmuşfu; Bizans'ın oldukça
kötü imParatorları, değersu,karakİersız bir soylu srmft vardr; ama
Bizans halkr başarmak, zaferi kazanmak istiyordu, iian ulusuysa
efendi]er yünittiiğü bu savaşla ilgıienmiyordu bile.

imparatorluğun kötti günleri

Ne var ki Bizans'ta da Herakleios'un umulmadık başarısı bi-
le, irnparatorlusın hastalığml gizleyemiyordu. Bwzuıs, lusti ıı ia_

nos'tan beri, her hatayla küçülen bir tıjsım]r deriydi; hiç kiıısc., as-
lında çok da mut]u yaşarunamrş bir geçrnişin geri gelebileccğinc
inanmıyordu. Flristiyan Doğu, Bizans İmparatcırluğu'nı-ı tı_ı tma-
mrştı; monofizistle4, Mazdeki Sasani]eri, Halkedonlu Yunan lrlara
tercih etmişlerdi. Mısır bu konuda hiç çaba harcamamrş, karşı
çıkmamrşti. Herakleios, kendisi de, dehAsına rağmen, mutluluğu_
na, başarrsma rağmery yönettiği devletiıkine benzer bir nevraste_
niyle sakatlanmrş gibiydi. Garip korkulan vardr. Su göırneye da-
yanamıyordu. Avrupa yakasurdan Asya yakasına geçeceğ Zar-ran
oırtın kendisini bir ormanda Sarunasl için bineceği gemirrin iizcri,
içi dallarla, yapraklarla örhilüyordu. Savaş hall.e yıldırıyorı'lu; di-
ni ve siyasi kavgalar sjnirleri geriyordu. Alın yazısırun çcık parlak
bir gelecek vaat ettiğ Bizans kaygılar ve kederler içindcydi. Nc
Doğu'cla, ne Bah'da kendine yer edinebilmişti. Din sapkııı|ıkliırl
Ve savaş, FIıristiyan Doğu'yu her grin biraz daha geriyc giitiiı-ir
yordlr \/e bu, isüla]arın Bah'da yarathğı gerilemeden dalıa iiıli'l-ıl
siz değildi. Gerçekte her yerde her şey paramParça oluytıı; tliilıii
lüyordu. Çin'den, cinayetlerie kan göiüne dönen Galya'yı k,ltl.ııl .

Her şey bitmiş, kaybedilmiş göriinüycırdu. IJclşcy kııı [ırı
Iacak ve yeni temeller tizerinde yeniden inşa edilccckti^

Hz. Mtilrammed Mekke'de diiırıyaya gelmişti.

t
I

UÇUNCU KISIM

islam ve Doğu'nun yeniden
dünyaya gelişi

Hz. Muhammed, yaşı elliyi geçmişken, 16 temmuz 662 tari-
hinde Mekke'den, memleketinden ayrrldr. Medine'ye sığındı.
Kendinden önce birkaç tilmizini -i]k Müsliiırnanlarr -da oraya gön-
dermişti.

630 pJında FIz. Muhammed Mekke'ye döndü, ilk hac ziyare-
tini632'de yaptı. Uç ay Soffa,8 temmuz 632'de ö|dn.

Ebubekir halife oldu. Arabistan'ın büytik bölümünü fethet-

miş olan isiam, Suriye Ve Irak'ın fethine gırişti.
634'de EbubekiI öldü. omer halife oldu. Halifeliği on yıl siire-

cekti. Önce Suriye'yi aldı. Sonra iran'ın fethi başladı.
642 yı]mda Nihavend zaferiıin sonucunda iran, Ömer'in ege-

menligini kabu] etti. omer 643 yı]inda Kudüs'e girdi ve orada ken-
di adını taşıyan bir camii inşa ettirdi.

. Böylelikle, yirmi yrrdan az bir süre içinde, Mekke'den kaçan-
la4, A-ugusfus'unkine eşit büyrikJiikte bir imparatorluğun efendile-
ri oldular.

Bu taritıi bir mucizedir. Ne Var ki tadh, bu mucizeyi pek de
heyecanla karşılamayacaktır. Kendi bitgisi içindeki berrzer olayla-
n Sa}nP dökecektir: Keyhüsrev'in fetihleri daha az geniş degildi;
iskender'inkiler de çok l:rsa zamanda gerçekleşmişti. islam, fet-

hetiğ ülkelerde krırulu dtizeni altiist etmiyo4, insarüara yaşam
biçimlerini Ve gelecek]erini seçme hakkı bırakıyordu. Helenizm,
bu tilkelerin özellikleriyle tam uyum sağlayamamrştr. Roma, do
ğal yapılarınr bile tafuip etti: Partlarl yenemeyince Nılrsır ve Suri-
ye'yikaııVe Hindistan'dan ayırdı. iran savaşı, Ortadoğu'nun Bi-
Zans'r ne kadar az benimsemiş olduğunu gösterrnişü. Roma lei
yonlarırun koparmrş olduğu ve islam'ın şimdi yeniden düğiim-
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Bizans halkr başarmak, zaferi kazanmak istiyordu, iian ulusuysa
efendi]er yünittiiğü bu savaşla ilgıienmiyordu bile.

imparatorluğun kötti günleri

Ne var ki Bizans'ta da Herakleios'un umulmadık başarısı bi-
le, irnparatorlusın hastalığml gizleyemiyordu. Bwzuıs, lusti ıı ia_

nos'tan beri, her hatayla küçülen bir tıjsım]r deriydi; hiç kiıısc., as-
lında çok da mut]u yaşarunamrş bir geçrnişin geri gelebileccğinc
inanmıyordu. Flristiyan Doğu, Bizans İmparatcırluğu'nı-ı tı_ı tma-
mrştı; monofizistle4, Mazdeki Sasani]eri, Halkedonlu Yunan lrlara
tercih etmişlerdi. Mısır bu konuda hiç çaba harcamamrş, karşı
çıkmamrşti. Herakleios, kendisi de, dehAsına rağmen, mutluluğu_
na, başarrsma rağmery yönettiği devletiıkine benzer bir nevraste_
niyle sakatlanmrş gibiydi. Garip korkulan vardr. Su göırneye da-
yanamıyordu. Avrupa yakasurdan Asya yakasına geçeceğ Zar-ran
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Doğu'cla, ne Bah'da kendine yer edinebilmişti. Din sapkııı|ıkliırl
Ve savaş, FIıristiyan Doğu'yu her grin biraz daha geriyc giitiiı-ir
yordlr \/e bu, isüla]arın Bah'da yarathğı gerilemeden dalıa iiıli'l-ıl
siz değildi. Gerçekte her yerde her şey paramParça oluytıı; tliilıii
lüyordu. Çin'den, cinayetlerie kan göiüne dönen Galya'yı k,ltl.ııl .

Her şey bitmiş, kaybedilmiş göriinüycırdu. IJclşcy kııı [ırı
Iacak ve yeni temeller tizerinde yeniden inşa edilccckti^

Hz. Mtilrammed Mekke'de diiırıyaya gelmişti.

t
I

UÇUNCU KISIM

islam ve Doğu'nun yeniden
dünyaya gelişi

Hz. Muhammed, yaşı elliyi geçmişken, 16 temmuz 662 tari-
hinde Mekke'den, memleketinden ayrrldr. Medine'ye sığındı.
Kendinden önce birkaç tilmizini -i]k Müsliiırnanlarr -da oraya gön-
dermişti.

630 pJında FIz. Muhammed Mekke'ye döndü, ilk hac ziyare-
tini632'de yaptı. Uç ay Soffa,8 temmuz 632'de ö|dn.

Ebubekir halife oldu. Arabistan'ın büytik bölümünü fethet-

miş olan isiam, Suriye Ve Irak'ın fethine gırişti.
634'de EbubekiI öldü. omer halife oldu. Halifeliği on yıl siire-

cekti. Önce Suriye'yi aldı. Sonra iran'ın fethi başladı.
642 yı]mda Nihavend zaferiıin sonucunda iran, Ömer'in ege-

menligini kabu] etti. omer 643 yı]inda Kudüs'e girdi ve orada ken-
di adını taşıyan bir camii inşa ettirdi.

. Böylelikle, yirmi yrrdan az bir süre içinde, Mekke'den kaçan-
la4, A-ugusfus'unkine eşit büyrikJiikte bir imparatorluğun efendile-
ri oldular.

Bu taritıi bir mucizedir. Ne Var ki tadh, bu mucizeyi pek de
heyecanla karşılamayacaktır. Kendi bitgisi içindeki berrzer olayla-
n Sa}nP dökecektir: Keyhüsrev'in fetihleri daha az geniş degildi;
iskender'inkiler de çok l:rsa zamanda gerçekleşmişti. islam, fet-

hetiğ ülkelerde krırulu dtizeni altiist etmiyo4, insarüara yaşam
biçimlerini Ve gelecek]erini seçme hakkı bırakıyordu. Helenizm,
bu tilkelerin özellikleriyle tam uyum sağlayamamrştr. Roma, do
ğal yapılarınr bile tafuip etti: Partlarl yenemeyince Nılrsır ve Suri-
ye'yikaııVe Hindistan'dan ayırdı. iran savaşı, Ortadoğu'nun Bi-
Zans'r ne kadar az benimsemiş olduğunu gösterrnişü. Roma lei
yonlarırun koparmrş olduğu ve islam'ın şimdi yeniden düğiim-
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leırdiği bağIarın iplikJeri, Latin Parkalanndan1 çcık daha eski
çok daha güçlü tarırıçalar tarafindan örtiılmüştü.

Arabistan'ın fethi
Islam'ırı ilk, en zor ve kuşkusuz en önemli zaferi, Arap kabi-

lelerine kaybettikleri savaşçl karakterlerini yeniden kazandrrmak
olmuştı-ır. Arap atlı-larr her zaman vardr, Sezarlar orüarr Sasanilere
karşı kullandılar. imparatorluğun son döneminde eğitimleri ihmal
edildi, kendi hallerine bırakldılar. Düzenin yeniden oluşturul-
ması için Kuran'r bekleyeceklerdi. Bir şef arayan bu şaşkın, kayıp
insarıJar peygamberin güçlü iradesinin çevresinde bir araya gcldil-
er; ekseriyetle çölde ve steplerde rastlanan bir olguydu bu.
Zarnaııınıızdabi\e, 7914-1918 savaşmd a, Arap kabi]eleri ve Arap
fütirasl, herkesi şaşırtan bir heyecanla Albay Lawrence'rn çevrcsi-
ne koşmuşfu. o zarnan herkes, eğer daha az entrikanrn döndüğü
bir ortam olsa, Şam'ın işgali, imparatorluk için önemli bir tarihi
planın ilk adıml olabilirdi, diye düşünüyordu.

Fakat Albay I-awrence'ırı arkasında Irıgiltere bı.ılunuyordu. ls-
lam'rnsa, dünya iizerinde nasihat ve vaatlerden gayır dayanacağı
hiçbir şey yoktu. Ve inaııimaz bir savaş coşkusu meydana gctirdi.
Bedir Savaşı srrasrnda FIz. Muhammed, bir atlr savaşçrya/ inancl i-
çin ölen bir Müsliiman'ın hemen cerınete gidebileceğni arılahyordu.

Adam:

- Ne ? dedi. Cennete gitrnek için bu salaklar tarafindan vı-ırul-
mak yeterli, öyle mi?

Ve düşmanın üzerine yünidü, kendisi düşüp öltinceye kadar
vuruştu.

Hiç kuşku yok, böylesine bir coşkrınurı meydana getirdigi gü-
cti çok da mübalağa etrnemek gerekir. Bir coşku Arabistan,ırı fethi-
ni çok iyı açıklayabilir ama, Sasanilerin yıkılşlrıı izah edemez. Ha-
lid'in ordusu sa1nca daha azdr: birkaç bin kişi, hatta birkaç yİız di-
yeııler de vardrr. Bu orduda, Müsliirnan olmayarılarırı y .uzdesi 

kti_
çümsenmeyecek kadar fazlaydı. iiaı, Hüsrev yüzünden oldııkça
yorgrın düşmüş ve Herakleios'a yenilmiş olsa dahi, hA]A, dünyallın
en kuwetli devletlerinden biri sayJryordu. Araplann olanaklarıyla

1 Koder oğlorını ördüğüne inonılon cehennem tonrıçolorı (ç.n.).

k;ırşılaştırı laınayacı'ık kadar kalaba]ık ordusu ve çok güçlü bir eko-
ııtlınisi vardı. Burada şunu söylemek gereklidir: Halid'in za{eri bü-
yiik öIçüde karşı taraftakilerin gizJi işbirliğiyle mümkiirı o]rnuşfur.

iran'rn fethi

Sasani rejiminden nefret ediLiyordu. Ktesifon'un teokraflk a-

ristokrasisi, iran halkınm sırhnda ağır bir yükhi, tıpkı Bizans'ın
rüşvet yiyici memuılarr ve kavgacı ilahiyatçılarının Suriye halkları
için taşınmaz biI y-tik olduğu gibi. Her fü harkm gözıinde MüsIü-
nrarılar, işgalci değil, kurtancıydılar. Islam, bir fefih, bir istila gibi
değil, bir devrim gibi yayıldı. onun zaferleri, gücü, şiddet ve kor-
kunun susfurduğu isteklerin emrine Veren aydfüğın habercisiydi.

Siyasi alanda, ortadoğu'yu iran ve Roma'nın çifte baskısrn_

dan kurtanyordu. Prokorsiil]erden ve satraplardan kuıtarıyordu.
Ekonomi alanında, vergi ödeyerılerin srhnda, B:r,aııs yöneti-

minin Ve tabii, iian yönetimin ezici ağırl-ığıru kaldınyordu. Üç y*-
yıldır aralıksrz süren savaş, çok pahalrya mal olan imparatorluk sa-

rayları, gitgide daha karmaşık hale gelen saray hizmetlerinin ağır
maliyeti Ve Saray yaşanhsındaki aşın lüks, Bizanslı ve mazdeist
din adamlarının ödenekleri, Sasarıi ve B2ans hazinelerini sömürü-
yordu öyle ki halk, sırhndaki yırkıın biraz olstın haffieyebileceği
ümidini bütiinüyle kaybetmişti. omer'in zaİerleri devlete verilen
haracın sonu demekti.

Ve islam, ü,reten insana, eLinden zorla alman meyveyi geri ver-

mekle kalmryordu. oııa kaybettigi insanlk onlınınu kazandınyordu.
Doğu'da dini inanç ihüyaçlann en başta gelenidir. ğsa din,

Bizans'ta ve Ktesifon'da, irısaıır boğan bir baskr olmuşfu.
Yönetim birimlerinin siirekli müdahalesi, iyileştirmeyi amaç-

ladığı hastalığ kendi eliyle topluma bulaştırmrşh. Homoousios ve

homoiousios2 tarhşmaları için polisin doğrudan halk cezalandu-
ma yetkisi vardr. Roma idari sistemi bu tip polise hazırhk]r degildi.
Bu baskı reza|etı, aforozların yaraltığ' isyaru arthracakh. Samimi
Hristiyarılar, şaşkrılık içinde, bilgisine en çok güven duyduklan
bitgenin hekirnin hapsedildigini, çok saygı duyduklan biı din ada-

2 Hıristiyon dünyosındo, Bobo ile oğul, oynı ilohi cevherden mi oluşmuşfur, yokso

oyrl omo benzer ceuherlerden mi o|uşmuştur tortışmosı (ç.n.).
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mrn]n cezalandırıldığrn, kendini Tarırr'ya adamış bir keşişin afo-

roz edildiffni görüyorlardı. Bu neye inanacağını şaşırmış insanlar
için Islam, büttiırı bu hastahk]ı nür,eleri siIip süpüren bir riizgAa bir
giineş ışığl oldu.

Kuıallarının sadeliğ, onun kendisi dşındaki insarılarla ve
diinyayla kolayca arılaşmasrıı sağlıyordu. A-llah, Al]ah'n. Melek]er
h2metkArlarr ve peygamberler gönderdiği haberciler. Hz.
Muhammed peygamberlerin sonuncusuydu. Kuran, indirilmiş ki-
taplann Sonuncusu. İnsarüaı başka bir dünyada tekrar carüanacak-

lar; sevaplar ödüllendirilecek, gii'rıa}üar cezalandrrı]acak. Hayahn
ve lrsanJığın alın yazısı, Allah'ın takdiğIe önceden yazılmrştır:
yazrlacakların hepsi yazıImıştır. Islam yeni bir ögreti getirmiyoıı

lbadet de öğreti kadar sadeydi: gtinde beş kez, yüziilrıü Mek_

ke'ye çevirerek dua etmek, Ramazan ayında oruç fuhnak, sadaka

vermek, hayatta hiç olmazsa bir kez Mekke'ye, hacca gitmek; Al-
lah'ın Allah ve Hz. Muhammed'in onun peygamberi olduğunu
tekrarlamak; inancıru ya1.rnak ve savunmak için dövüşmek, işte ts-

lam'ın, inanarı]anndan istediği sadece burı]ardı.

Inancın kaprlan herkese açktı artık. Thnrı'ya yöneliş, cesareti

kıncı, kapa-lı birtakrm kah ve şekilci ibadet ve öğretilerin kıskacır-
dan kurtu_tuyordu. Islam, müjdeli biı'haber gibi yaplıyordu. HaLk-

Iar, bu büyiik gerçeklik mesajıru, orüan bu diirıyada da, öteki dün-
yada da tekrar Thnrı'yla buluşfuran bu çağrıyı coşkuyla karşıladı-
lar. Islam Antioheia'da ve Ktesifon'da a'mıIız|a yayıldl.

Bu olağanüshi çekici çağrı, hiç kimseyi dışlam-ıyordu. Dini
alandaki inanılmaz dehası ve maneviyatla ilgili konulardaki yanıl-
maz sezgslei, FIz. Muhammed'in tti'rn dirüerin yapuında canh ve
geçerli kalmış şeylerle bağdaşmasınr ve akılcr bir tufum]a yaklaş-
maslru sağladl. Mekke'de, Haceriilesved'e tapınmaya izin verdi;

Iranlılann inek]ere ve şeytarılaıa olan inancuıa saygr gösterdi; Hz.
Musa'rıın kendisinden önce gelmiş en büyük peygamber ve lbra-
him'in him inanarı]arın babasr olduğunu kabul etti. Yahudiler onu
Savaşa zorladı]ar, onlarr yendi, ama Tevrat'a asla saygsızlrk etme-

di. Uste]ik, onun çağrısı, Torah'taki eski seslenişin aynıydı: "oncc-
siz ve sonrasrz olan Tanrındrr, öncesiz Ve Soluasrz olan, tektir."

Flıristiyarüar için de öyle oldu. Islam, ne Incil'e, ne Hz. Isa'nln

şahsına ve tasvirlerine saygrsızhk etti. onu, sondan bir önceki pey-

gamber olarak tanrdı. Çok zaman sonra, Hallacı Mansur, Müs]ii-

d

d

c

d

O
J
,j

&

&
N

4!"-\lY^\
"%^

"r%

&
5
er

+p
io

ı
E

E

!
-tr

O
::
6

İ
:o
H

=E=

c

j

E

c
c
N
E

E

a
2
ri

Eskikitaplarim.com              Karagöz



mrn]n cezalandırıldığrn, kendini Tarırr'ya adamış bir keşişin afo-

roz edildiffni görüyorlardı. Bu neye inanacağını şaşırmış insanlar
için Islam, büttiırı bu hastahk]ı nür,eleri siIip süpüren bir riizgAa bir
giineş ışığl oldu.

Kuıallarının sadeliğ, onun kendisi dşındaki insarılarla ve
diinyayla kolayca arılaşmasrıı sağlıyordu. A-llah, Al]ah'n. Melek]er
h2metkArlarr ve peygamberler gönderdiği haberciler. Hz.
Muhammed peygamberlerin sonuncusuydu. Kuran, indirilmiş ki-
taplann Sonuncusu. İnsarüaı başka bir dünyada tekrar carüanacak-

lar; sevaplar ödüllendirilecek, gii'rıa}üar cezalandrrı]acak. Hayahn
ve lrsanJığın alın yazısı, Allah'ın takdiğIe önceden yazılmrştır:
yazrlacakların hepsi yazıImıştır. Islam yeni bir ögreti getirmiyoıı

lbadet de öğreti kadar sadeydi: gtinde beş kez, yüziilrıü Mek_
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n]an nistisizmini Hıristiyan mistisizmiyle birleştirecekti. Kuşku_
suz,Hz. Mulrammed, o cağda yaşasaydı, onu çok iyi arılarclı.

Peygamberjn metafizik hoşgönisü, Müsltimanlarda gerçek-
ten srrursrz bir hoşgönisü olarak devam etti. Aslında komşularına
inançIarınr aşılamağa tığraşmayacak kadar kendi inançlarıyla bii-
y'Lilenmişlerdi. Alın yazrsrna o kadar iman etmişlerdi ki, kAfirin,
onlarrrı yardımr olmadan da, eğer yazgrsl öyleyse, kurfulacağına,
aksi ha]de lanetlenecesne inaruyorlarclı. InanarıIarrn ruhla rıııı ctlş-
furan "sevap" futkusuna gelince... ontı, cihatlarda yaşıyorlarclı: Al-
lah'ı uğruna öleır insarıın kAfirleri doğru yola getirme borctı ytıkttl.

Müslün'ıanlarırı, din değiştirmeleri teşvik etmemesi içiıl bazı
maddi sebepler de vardı. Mtislümarılığı kabul ederüer, öıılt,r'iıl z.ı-
ferleriyle btiyümüş, zenginleşmiş bir toplurna ka hlıyorla rtl ı I,t,y-
gamberin koyduğu kesin, değşmez ve komünist dcniltbilt'tr,k kıı-
ral]arr vardl: ganimetin paylaşılmasında, eski Müs]ı-iınaırlır ile ls
lamiyeti kabul ederılerin payları eşitti. Şu ha]de, hcr ycııi Miislii-
man, paylaşımdarı fazladan bir pay alacakh, üstelik, rlcvlt't lıiit1,t,si
için de kappt -bütçeyi Müsliiman olmayarılar bcsliyorl.lrılı-

Öte yandan, bu dindar süvarilerin, idari makamlırtlıı tl,l giizıi
yoktu. Bıı, gönül büyüklügl-indendi kuşkusuz. Hz. Mı-ıl-ııı.ıııılt'tl iyi
bir ömek vermişti. Peygambe1, vahiy kAtibi olarak, Mııır,i1,e,yi,
Mekke'deki en ac[naslz düşmanlarından biri olan El-ırı Siily;ıl.ı'ııı
oğlunu yafuna almrşh. Muaviye'nin arırıesinin, i lk Miis l ii n l, ı ı ı l.ı rı n
kesilmiş kulak]arıru biriktirdiği söylenirdi. Buna rağnıcl ı ll(,-y-l]i l n ] -
ber onu yanına almrşh. ömer'in halifeligı yıllarırıda Suriyc valili_
ğuıe getiriJen muaviye, sonra kendisi de halife ve Emcvi I)t,r,lt'ti'ıliıl
kurucusu olacakh.

Sontıç olarak, Sasani ve Sı_ıriyeli birçok devlet m(]ıllllrt,ıltlıl
yerlerinde bırakılmasrna şaşmamak gerekir. orı]arda ı.ı [ıt'klt,l ıt'ıı
sadece görevlerini en iyi biçimde yerine getirmeleriydi; islt'rlt,rst' ls
lamiyeti kabul etnıeyebitirierdi; sonuçta, dini inançIarı bııkıııııııtl,ııl
hiçbir çekingerüiği olmayan bu yöneticiler devletin güçleni1ı, lıiiyıi-
mesinin mutluluğunu paylaşıyorlardı. Müsli.imarüar atl ııı.ı, t ıı l l. ı

rın yapmadlğı bütiin idari işleri yürühiyorlardı.
Bu dunımda, lslam'ın inanılmaz gelişimini anlamak 7()ı.(i('-

ğildir. işgal ettikleri yerlerin insarüarı, onun büyüyüp gt'lişıılı'siıı-
den başka bir şey istemediler. Bu bir kartopu oldu: ht r yt'ııi ıı ı.ığ-
lup, kendisini ycncndcn bilc daha coşkulu bir taraftar ırlrıylııılıı'48 49

Sııı'iyclilcr onun adrna Suriye'yi feüettiler, Iranlıiar İran'ı; Mısırlı]ar
liıL'ılus'u: kartopu bir çığ olmuşfu; arhk hiç kimse bu devasa çığın
tiııiine geçmeğe cesaret edemezdi.

Mrsır
Kuşkusuz başarınrn en kesin olduğu ve en sağiam temellere

tıturduğu ülke Mrslr oldu' on üç yüzpldır Mrsır'rn islam'a bağIılı-

ğında hiçbir tereddüt olmamrşhr. Ve ilk grirıden itibaren,yayıJ.ma o

kadar hızlı oldu ki aradan daha el]i yıl bile geçmedery hi-lal, sadece

Mağrip'e egemen olmak]a kalmamış, ispanya'ya kadar gitrnişti.
lslam'ın mucizelerine alışkın olan tarihçinin göziinde bile IvIı-

sır gerçeği şaşırtıcıdrr. Mrslr Helenizm'den şiddetle etkilenmşti.
iskender, en görkemli kentini orada kuıdu; Lagos Hanedanr üIkeye

görülmemiş bir zengirılik kazandırdı. lskenderiye Yunan kültürü-
ni-in en önemli merkezlerinden biri oldu. Kitaplığ, dünyanrı en
zengin kitaplığı olarak kabı_ı] ediliyordu. Iskenderiye yeni Platoncı-r
lugun beşiği, Plotinos ve Porfirios'un kenti oldu. Sonra, Hıristiyan-
lığın en önemli merkezlerinden biri ha]ine geldi. Hiçbir kilise, Ilıris-
tiyanlık öğretisinin gelişmesinde, Iskenderiye Kilisesi kadar ijneml i

rol oürıamamıştr. Neredeyse firavurılar kadar görkemli, kibirli ve

güçlü olan din adamları -firavunlarla karşılaşhrıldığ da olmuşttır-
Konstantinopolis'in din adamlanndan daha yetkiliydiler. Teofilos,

Bizans l'atriği Aziz Hrisostomos'u suçIayarak işkenceye mahküm
ettirdi. Teofilos'un yerine geçen Aziz Atanasos, İznik Korısili'nin,
Aziz Kiıillos, Efes Korısili'nin mimarlan oldular. Mlsır sadece en de-

ğerli bilim adam-larrun degıl, en iirüii düşiinürlerin de vataruydı.
Teb Avrupa'nın Universitesi kadar ürıtü bfu merkezdi; origenes'in
iilkesi, Aziz Antonios'un da ı.ilkesiydi. Az2 Augustinus, çok da
uzak sayılmayacak Hippone'da Hıristiyarıları takdir etmişti.

Şu halde Iskenderiye, Helenizm'i -Pagan veya Hııistiyan- Bi-
Zans'tan çok daha derinden benimsemiş gibiydi. oysa, islam'm,
kökleri çok, çok derinde san:-lan bu saygın kı.iıltıirü tiimüyie silip, yok
etmesine birkaç ay yetmiştir. Sanki Iskender orada hiç hiikiim siir-
memiş, Teokritos yazmamşh, onca filozof, tarihçi, bi]im adamr, ra-

hip, Mısır topraklarında küçük bir iz bile buakamam4 birer gölgey-
di sanki. Helenizm, Mısır'a şöyle bir ugla1nP, geçip gitmişti. Sorua
yeni bir kiİRir devriminin haşin havası: asla mevcut olmamışları
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getirdi: mesela, tiirbaru. sağdan sola yazıp. Çöltiır gerçek bir den2
olduğu Mlsrr, tahtırevanlarrn değil, kervarüarın gehp geçtigi, deniz-

kızlarırıa değil, cinlere inaruIan bir ülke olmuştu pagan şenlikleri,
Namisler ve tiirn o mabetle1, hepsi, her şey geride sadece muhteşem

bir gösterinin arıısınr buakh. Bugiin Casablanca nası] Fas demek de_

ğiJse, iskenderiye de Mısır demek değildir. islam, Kahire'yi başkent

yapmakla iskenderiye'yi kendi kaderine terk etnriş oldu.

Muaviye'nin Suriyesi ve Helenistik islam

Suıiye olgusu tamamen farkhdır. Bu, yüzünii Akd<lniz'tl çcvir-
miş ve sırhnda Asya'nın ağırlığını hissetmekten dainıa rıhiltsız tıl-

muş kıyı ülkesinde Helenizm, çok puılhlı yaşanmasa da, sığlam
bir temele oturmuşfu. Bu yiizden Arap fetihleri giiçlii tıir dircııişlc
karşılaşh Kolay başarı sağlayamadı. oncc Yarmtık'tı l lcriıl<Ici-

os'un ordusrınu ycnmek gerekti. Sonra da Mı-ıaviyc'niıı ktll;ıyca

ödün veren esnekliği. Hz. Mtı[ıaıırıned'in, şarap k<>nrıstırıtlıki ktıti

yasağını görmezden gclcrck, Stıriyc ve Filistin'deki bağcılırı kazan-

dı. islam püritcnliğintlcı'ı ıızaklııştı, zengin yaşamr hoş g(irriii, [ıat-

ta teşvik etti. I{crkcsc ht:r istt'nilt'ni verdi, denilebilir ki fcthcttiği iil-
kelere kendisi bış tlğtli. Aıııiı, geııc de barrş tLimüyle sağlaıliıınırtlı.
Maruniler, koviılallııı lıııııl;ırııı l'zclden beri slğınağı olmtış t.üb-

nan dağlarıntla l I ı risl iylı ı ı l ı jil kı ırt ıdular.

Ktcsifiıı'ı içiıı Iiiziıııs ıliişıııiıııdı. Şam için daha çok bir rakip
oldı-ı. I]mcv'ilt'r yıkılııl,ısıııı i:;lt'ıııiytırlardr/ onun mirasçısı <ılmağa

talip|.ilcr. l}.ışiı ıiı[ıiltlikl,'ı i ı,ı k,liı,lt', lrarç ikinci bir Roma iinparıkır-
Iuğtı'ııun tltı1iıı ttı1 ıı,ıltl,lıı (lııl(lllt(ll1a gelecekti. Yenilmiş Bizanslı-
laç hiç <ı|ııl,ızs,ı yt,ııil1iilı'ıı1'tı'tliişıııirrılarr iran'a karşı kesin bir zar_

fer kllzııııııış tıl,ı,',ıl.l,ıı,|ı lı,lıı |t'Iılikeyi hemen fark etti. Crıs-
sus'clırıı lı'ri,:,,iılı, lı llıııı'ı'ıl,'ıııı ıııı;ı hazuladığı kaderden k<'ırtırr-

mak içiıı S,ıı',ı:',ıııı:,,lı l'.lılı'ı ılı'ıiıl yıkılşına kadar da karşı ktıydı-ı

VC ktlŞl\tl:rı 17, l ıı ı y ı[ ılı'.,ıı l l l ll l l l,ll l,ıı ından biri oldu.

l s lı ııl l ıı ı 
1 
r.ı ı',ı l ı ıı l ı ı1''ı ı' ı ıtl.r bunalrm

I\1 ı ı,ır' ı1',.'ı lll l',| \, l,,'l ı l' l, ",ı lı ııı'daki Iranlrlar için ılltlı lğtl kı-
tl,ıı; I\,l,,, lııı,,Iı ,,\ı.ı1,!.ıı ı,'ııı.l,'l,,ıl'ıılt'dilebilirbirsiyasetclciiilıli. Nc
k,ı,l,ıı ll,),.'),iIl lılıı ,,lıııl.ıı ,ı ,,|',rılll,ıı; Müsliiman]ar Yı.ıııııılı ııIıılık

istemiyorlardr. Şam'ın aşrrr iüksii, sadelikleri ve ağırbaşlılıklanyla
ters düşüyordu ve Muaviye, gözlerinde, ta Suriye valisi olduğu
gfierden ben, zafer kazanmrş bir komutan olduğu kadar da iğ-
renç bir insandr. Halife Osman'ın ölijrni.iııden sorlra peygamberin
damadı Ati'yi halifeliğe getiımek istedi]er. Bu bir tepkiydi. Muavi_
ye başkaldırdr. Yenjlen Suriye ile kazanan Arabjstan arasında so-

nucu gene silahlar belirleyecekti.

iki ordu PalmiIa ile F[at Nehri arasında karşılaştı. Ali'nin or_

dusu rakibinden çok üsttilrıdü. Ama Muaviye, peygamberin dama-

dırun, kesirüikle Müslijrnan karu dökmek istemeyişinden yararlan-
dl. Yenilmek üzere olduğunu arılayınca, hakeme başı.urma;n öner-

di; Ali kabul etti. Muaviye hakem]eri satın aldı ve halife oldu. Ati öl-

dünildü. Zaferi Muaviye kazanmlşh. Emevi Hanedaru'nın temeli-

ni ath. Ama böylece islam ikiye böIiiırıüyordu.

Gerçekten de iran, öIdiirıilen Ali'ye ve oğullan Hasan ve Hü-
seyin'e sahip çıktı. Kesinlikle Müsliirnan kalmaya ve Arami-Büans
kıiltiininii asla kabul etrnemeye kararlı olarak, belki de bin yıtlık
monarşinin de alrşkanhğryla, sadece peygamberin soyıından ge.

len]erin haliJe olabileceğini savundu, sadece Emevilerin degil, ilk üç
halifenin, Ebubekfu, orner ve osman'ın da birer zorba olduğunu
söyleyerek hali-feliklerini kabu] etrrıedi.

Emeı4]er on]ann karşrsırıa, islami törelerle çıkh-lar. Muaviye,
burüan Sünnet adl alhnda toplayarak biı şekilde yasalaşfirdl. Garip
bir çelişki içinde Emevilef, IIz. Muhammed'in soyundan gelerıler

için halifeliğın babadan oğula geçmesine karşr çıkarkery kendi ai].e-

leri için bu prensibi savunuyorlardl. Gerçekten de, Emevilerle birlik-
te, inanarüann oyuyla seçilen ha]ifeler dönemi kapandı, hilafet, baba_

dan oğııJa geçer oldu. Başlangrçta iki toplumıın rekabeü gbi göni-
nen bu ayr[n, Sonunda iki ayn ve zrt siyasetin temellerini oluştuldu.

İran

iian'ın çok zor bir sırıavl vardl: kendisine özgri ruhu -giineylile-

rin hafif ve yumtşak yaP$mr- i]k Müsliirnarı]ann kah ilkeciliğiyle
bağdaştırmak. Böylelikle, geleceğjn lraru'ru, Binbir Gece Masal]a-

n'nın Bağdah'nda inanrlmaz guzelJikler yaratacak olan Harun Re.

şid'in Abbasi Hanedaru'run dogrp, gelişeceğ V[. ytI"F.I iianı'ru
hazırlayacaktı. İıan bu masallan hiç sahiplenmemişfu. İsfahan kendi-50 5l
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ni tsağdat'ın değil, Ktesifon'un mirasçrsr kabı-ıl eder Ama geıre de Bin-
bir Ge.ce lran'ın iiriınüdtir. o kuş cıvı-lb]arr sa]uadan gelemez, renk-
li öyktiıler Kaderler Kitab/rıırı arılathğ soğuk ve kan hayattan alıır-
mrş olamaz, o daha çok Islam'ın lran,a getirdigi yaşa]na sevincinin
ifadesidir- Renan: "Diinya her zaman mutluluğrın hayalini kuracak-
tır" der. Mutluluk, gerçekten de, beşeriyetin amaçIanndan biıidiı Ve
hiç yerde, hiç bir zaman onu yakalamağa bu kadar yakm olmamşür.

Ne var ki iran, En-ıeviler döneminde siyasi alanda hep savun-
ma durumunda kaldı. Sasani yönetiminin zorla omuzlarına yükle-
diği ağır sorum]ultülarla yorgun düşmüştıi, üstelik, Bizans,la yü-
nitttiğü Yüz Yıl Savaşı'nın bir benzerini göze alabilecek gücü ve o
lanaklan da yoktu.

ote yandan, İran, Müsliirnan toplrıiuğu içinde, İslam,| en az
yayabilmiş ulus durumundaydr. Bu konuda bir kez daha liıran,ın
ezeli direnişiyle karşıIaşnııştı. Türk savaşçllarrn, Sanatçı anıa asabi,
tembel, günilhicıi iraıı]ı-ları hor görmesi ve küçümsemesi, larih,in
çtlk eski dönem]erinden beri var olmuştur. Cöçebenin yerleşik ola-
na, dağ hiıklaııırn kent]ilere, askerin sivi]e duyduğu kiiçünıscnrctiir
bu. Türk]er islaır'ı da ktiçiimsedileı; çrinkü giineyden geliyorclu.

Muaviye'nin Şam İınparattırluğu içinde, Tiirklcr tarafindan
e]i ko]u bağlanmış olan lran, ]\z[rs,rlılarrrı ve ispanya,yı fethe tmiş
olan Berberilerin yanında, yoksul akraba gibiydi. Şam halifelcrinin
önünde görkemli jmparatorluklarınr geliştirebilecekteri uzun bir
geiecek vardı. Bu "gelecek" seksen yil sürdü.

Ama son zaferi kazarrmalan, Bizans,ı ele geçirmeleri gereki-
yordu.

oysa Bizaıs dayandı.

Bizans'rn direnişi Ve yeni bir Bizans
Emevilerin Bizans'a karşı yürüthiğ1i savaş, hiç kuşkustız, in-

sanjık tarihinin kaclerine hiikmederek alrn yazlsınr belirlemiş cır
önemli olaylardan biridir. Savaşl halifeler kazansaydr, ne o[ı_ırc1u,

Asya ne olı'ırdu, Avı-upa ne olurdu, kjmse bilcmez. islaın, bt'lki t]c,
ağırlığını Batı'ya verdiği için, şimdi olduğu gibi Doğtı,yı yıyıl-
mazdı; Hint tilkeleri Müslüman o]mazdı. Aksine, Ilıristiyaıı l}.'ıtı

Müslüman olurdu, Ispanya gibi. Poitier Savaşı ya1-ıılnlJ7tlı 1ı,1 1111

yapıIsa da, bir anlamr kalmazdı, çünkü Araplar Trıııı vt' I(ı'ıı vıtli-

lt'riııdtlır raha tça yii ri'iy iip gelirlerdi.

Şu halde iki Konstantinopolis savaşl ,678 ve 7I7 savaş|an,
Avnıpa için Maraton, Salamis ve Plataia savaşlarrrıdan çok daha
iincmlidir. Konstantinos Pogonatos ve lsauria]r Leon'un3 adlarırun
Miltiades ve Temistokles adlanndan çok daha ürılü olmalan gere-

kirdi. Belki değer bilmezlikten, belki cehaletten, Avrupa, hilalin Ba-

h'ya yürüyüştiniin Poitier'de Charles Martel tarafından durduru]-
duğuna inanmış görünür.

Bizans ile Şam VIII. yüzyılda düşman değil, rakiptiler. Yunan-
lılarırı çoğu Hz. Muhammed'in herhangi bir sapkın mezhebin ku-
rucusu olduğuna inaruyordu; i]kinden daha teh]ikeli sayılmayacak
yeni bir Arius.

Ne KonstantinopoLis'in Bizarslılan, ne Şam'daki Araplaç bu
savaşta en vazgeçilmez varhkları için, en derinden bağIı oldukları
manevi değerler için çarpışhklanıın farkında olmadı]ar. orı]ar ka-

zanacaklarr ya da kaybedecek]eri şeyin, ele geçirmek istedikleri
Akden2 birliği ve egemenliği olduğuna inaruyorlardı. Cesaretle sa-

vaşıyorlardı. Sonuçtan da ümits2 değillerdi.
Savaş 678'de halifenin emriyle başladı. Bizans yedi ay süre-

cince -denizden ve karadan- kuşahldı. Ve Rum ateşi sayesinde kur-
fu]du. Bizans'ın ateş gemileria yangın çıkararak Arap donanmasrn_

da korku yarath. Fırhna yangını daha da büyüthi. Muaviye çekil-
mek zorunda kaldr. Emeviler onun btıytik girişimini devam ettir-

mek için kırk yıl bek-leyeceklerdi.

Bulgar Krallrğr'nrn doğuşu

Bizans, Herakleios Hanedaru'rıın ülkeyi süniklendi$ kargaşa
içinde ve Islam'ın yarathğı kaygılar arasrnda Slav devletinin kuru-
luştınu da tedirginlikte izledi.

Galya'da Frank]arırı yaPh& gıbi, Bulgarlar da Mesia'da za-

marıla anarşi içindeki kabileleri bir araya toplamayı başardılar. 660

yıJından itibaren Kral Asparuh, savaşçılarıyla Besarabya'dan Dob-

3 Bizons imporoloru |717_741|. Aroplorı yenerek imporotorluğun durumunu kurtor'

dı |717'718],.

4 Toşıdığı yonıcı moddeleri fırlotorok düş.on donon.osındo yongın çıkoron özel

gemi (ç.n )
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ruCa'ya kadar indi. Peş peşe saldrrı]ar]a Bizanslı]arı Karadeniz kr-

psr boytınca çekilmek zon-ında brrakh. Kiev Krallığ zaten kurul-
muştu. Slav dünyası örgütleniyordu ve B2ans, bu durumda kuzey
sınırlarında büyüyen tehlikeyi kaygıylaul\yordu. Bir zamarüar La-
tin Bah i]e Yahudi Doğu arasrnda kaldığ gıbi" şimdi de BuJgarlar-

la Müsliirnaniar arasında kalmlşh.
Bizans'ın kurtulması için isatırial-ı Leon'ıuı islam'ı durdurma-

sı yetmezdi; öncelik]e imparatorluğun yeniden yapılanmasr gereki-

yordu.

isauria Hanedanr'run kuruluşu
Leon, isaurias kokeıiydi. Her şeyden önce Küçük Asya'daki

eyaletlerini savurunaya kararlıydı.
Bu nederıle islam'a karşı Bulgarlarla arılaştı. Böylece 7I7'de

Kizlkos Savaşı'ru kazandığı gibi, General Maslamak kon-ıutasrnda-

ki orduj,u da sıkıştırdr. Arap donanması 1 800 parça gemi kaybe-

derken, h.,lifenin en güçlü ordularl çok kötii şartlarda geri çekiJmek
zorumda kıIdı. B2ans nihayet Şam'a korkmadan bakabi]irdi.

Bu ba;andan sorua Leon, Asya'da salduıya geçme karan aldr.

Bunun için , levlet yapısında köklü reform]ar gerekti. Yüksek memur-
lar aristokra sisindery generallerden ve zengin arazi sahiplerindery

özetle impar,ltorluk düşIerinin doğal destekçilerinden yardım istedi.

Ama uyg_--ılamalarr, sonunda ikonakncr (ikonoklast) bir poli-
tikaya döntişlii ve yüz yıl siirecek başkaldırılara, nice arılaşmazlrk
ve çahşmalara sebep oldu.

Kü]hirel alanda, BahI Huistiyarılarca kaderine terk edilen im-
parator, Emevilerin eLine geçmiş btıltınan eyaletleri geri almayı
amaçlıyordu; bu nederüer]e, daha kah bir tektanncüğa yöneldi.
Berrzer nederıIerle Emeviler de daha yumuşak bir lslamiyeti yeğli-
yorlardr. BizarsLı_lar da, Aıaplar da, Antioheia'nrn çok renkli küIhi_

rüyle banşmak, uzLaşmak istiyorlardı.
Suriye'de Helenistik HırisüyanJ*, tepkisini Eis Teos haykrr

şıyla ifade eden ve öteki Hıristiyanlarca suçlanan güçlübir direniş_
le karşılaşmışh. ote yandan, peygamberin püriterıligi de Müslü-
manlarda tepki ve kaygı yaratmrşh. Sonunda, Bizans'ın basileusu

5 iç Anodolu'nun güney kesiminde balge (ç.n.}.

ılt. Ş;ıııı,tlıki hııli[c, t.ıiı-i eliı]scl i)ğrcıiyi sertleştircrek, öteki, aksine

,l,ıllı iız kı-ıralcı bir islanr'ir yi'ıııclerck, aynı hedefe varrnayr amaçla-

, l ıt.ı r. Ve ma n trk gcııeği dcnebi]ir ki, halifcniı, Helenizm'e doğru at-

ıı1iı acllmlar, Leon ve halefleı.inin Doğu tektarırrcılrğrna yönelişine

vcrilcn olumlu bir Yaruthr.
Ya da gerçekte, imparato4, kültür yakırüaşmalarr amacrndan

q.tık, siyasi zorurüulukiarla bu yöne itilmiştir. O dini tasvirlere -iko-

ııiı]ara- SaVaş açmrştl, çiinkü papazların gücı'ınü azaltmak istiyor-

rlı-ı. Keşişler saltanatı toplumu kanser gibi sarmrştr. Manastırlara

ı_lc'ığru önlenemez bir akm, manashrlara basşlar; dini kurum]ara

yi'ıpılan bağışların parasal değeri, kamu bütçesini ve ordu harca-

malarrnr tehlikeye düşürecek sıırrlara Varmrştr. Güniilrı birinde,

ıre devlet memuru, ne bir asker bulrınabilecekti, çrınkü hepsi sa;n-

sı biJinmeyen o görkemti manastrrlara gimiş olacaktı'

Ivlanastırlarda kutsal tasviIleı ha]kın dini duygularırun giderek

tlaha da coşkuyla yöneldiğ ikonalar vardr. Artık, temsil ettik]eri kut-

sal kişilere değil, bu tasvirlere, tasvirinin kendisine tapınılmaya baş-

lamışh. Bunlara doğrudan ve mucize]i güçler mal ediliyordu' Ikona

insarı]ar.r iyileştiriyor, giirıah]ardan arındırıyordu. Sadece bakırak ya

da dokı.ınmak mucizenin gerçekleşmesine yetiyordu' Pek çok kadın

ve genelde keşişler, ikonarıın gölgesinde, muc2esinin etkiledigi

a]anda işlenen giihaııın bile öbiir diınya için, ikonadan uzak, kendi

başına yaşanan erdemlibirhayattan çok daha az "teh]ikeli" olduğu-

na inanyorlardı. Böylece ikona]an ellerinde bulıjndurarılar, beden ve

rutüara egemen olmuşlardr.Ve büyük manastrr]'ann başındaki pa_

pazlar, ırnp aratorluğun gerçek hükiirndarlan olma yolundayd:lar'

III. Leon, kutsal eşya ve tasvirlerin teşhiı edilmesini yasakla-

yarak tek bir hareketle hem Kilise içindeki, hem devletteki hastaiğ

yok edece$ni sandr. Bu ikona putperesüğinin, ilk Hıristiyan aziz-

lerinin vaaz ettiği ve ilk Hıristiyarı]ann uyduğu gerçek Hz' isa öğ_

retisiyle hiçbir ortak yaru yoktlır. Bu daha ziyade, pagan diinyası-

rıın tarırılanyla Doğu'nun tı]srm ve büyü inancıru birleştiren çok-

taruıcılrğa yakın bir doğaüstu güç inancıydı.

Halk, III. Leon'rırı reformuna şiddetJ.e karşr çıktı' Imparatoru,

tasviılerini ortadan kaldırdlğı Thnrl'nrn kendisini de inkAr ederek

şeytanr egemen kilmak]a suçladilar. Uygrıladığ sert yönetim, za-

ten var olan hoşnutsuzluğu arhrryordu -bu hoşnutsuzluğun haklr

nederıleri de vardl-. Şurası gerçek ki, isauria Hanedaru'nrn impara-
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torları, az gelıılı sıruflarrn zararu|a olarak, Asya,da çlkarlarına uy-
gun ortam butan büyiik toprak sahiplerini siirekli destek]ediler.

Leon iktidarında çok haşin olmayan arılaşmazlrk, ölümiin-
den sonra, özellik]e V. Konstaııtinos dönemindc çahşmaya dönü-
şecektir.

Eirene ve ikonaların dönüşü
Bununla bir]ikte bu kah poliükarun doğnı olduğu kendini

gerçeklerle karutlamıştır. Isauria Hanedaru uzun süre için Müslü_
maıılık tehlikesini uzaklaştırmıştı4 sonra, Imparatoriçe Eirene
ikonalara tekrar izin verdiğinde, bu tehlikenin de büyüdüğü göni-
Iecektir.

Eirene, Imparator IV. Leon,la evlenen Atinalr bir Yunan kadı-
nıdır. 780'de kocası ölijnce çocuk yaştaki oğlu M. Konstantinos'rın
naibi ve imparatoriçe oldu. Sabırla, yavaşyavaş'ikonalann manas-
tırlara geri dönmesi için çalışh; ikonal.ıncl6 cephenin toplumda
çok sağlam temelleri vardr ve imparatoriçe, lznik Konsili,nde iko-
na-lar hakkında hiiküm çıkarabiimek içın yedi yıt bekledi.

Bu politikayı, imparatoriçenin kişisel ihtirasıyla açrklamak
miimkiindiir. Ç oğ_
lu Korıstantinos baş-
vurdu. Oıduya S,un
tahta çıkmayacağ konusrında yemin ettiıdi. Gene de korkfuğu ol-
du: bir başkaldırı, oğluna ihanet eden naip imparatoriçenin diren-
cini lırdı. Ama Eirene, durumu kabullenmek yerine, Konstanti-
nos'un kendisine karşı olan duygrıJanndan yararlanarak, bıJ<ma_
dan, usanmadan oğlu aleyhinde komplolar kurmakta devam etti:

ya

Eirene'nin iktidar yıllan, tahta geri dönrişü kadar korkunç ve
kaıll oldu.

Yaphğı darbe, imparatorluğun Bah,daki saygınlrğına gölge
düşürdü. Avrupa, imparatorluğun süreklilisne, özellik]e de Ro-
ma'run ölümsiizlügiirıe inanmak istiyor olsa da, Augusfus ya da

6 ikono|oro korşı çıkon düşünce re po|itiko. (Ekonoklost}

'lr.ıiıııııs'tın ro]ündc bir kadın görmeye talip değildi. Bizaııs'l Ba_

tı'ya l'ıığlayan ve çok da sağlam olmayan bağ, kesin olarak koptu.
lliu.ans tahtr meşrüluğunu kaybederken Charlemagne Papa
tiır;rfından Roma imparatoru ilAn edildi. o devirde yeni imparato-
rıın Eirene'yle nişanlr olduğu söylenmiştir.

Bizans VI. yüzplda yiiziinü Küçi.ik Asya'ya dönmüşhi, VI[.
yuzyıld,a bu eğilimden vazgeçmiş görünüyordu. Bu nedenle, acr-

ınasızlığına, cinayetlerine, hatalanna rağmen Eirene, Yıınan diın-
yasırun, kökü çok derirüerde olan bir içgüdüsiiniin temsilcisi oldu.
tsizans hızla Helenizm'i benimsedi. Hilal tarafrndan kovalanan ve
Emevi iktidarırun yıkı]arak Abbasi Devleti'nin kurulmasınd.ın son-
ra, kendi]erini halifeler imparatorluğuıun yarathğ teilikeyle yiiz
yiize gören Yunanlılar Teotokos tarafindan korunan Bizans surlan-
na sığınryorlardl.

Bizars'a gelince, Küçtik Asya'daki eyaletlerini tekrar ele geğ-
me ümidinden vazgeçmişti. Islam'la mücadelesini, orta Akde-
niz'de, hilalin yerleşmeye başladığı Adriyatik kıyılarr ile adaların-
da ve Tlıren Den2i'nde stirdiirmeyi amaçhyordu. Ve şimdiden, Ad-
riyatik'in bahsında ektiği tohumlardan birinin filizlendiğini görü-

yordu. Venedik doğmuştu. Venedik Bizanshydı ve inarulmaz bir
hızla gelişiyordu.

Bızans, bundan böyle, dine yapılacak en büyiik hizmetin, onu
kuzeyde beklediğini görüyordrı. o artık Doğu ile Bah arasrnda

köprü olamazdı. Ama doğrnakta olan Slav dünyasırun iiırıJü ve güç-
lü koruyucusu olabilirdi, olacakh da. Şimdiden, Tuna'nm ötesinde,

Karadeniz'de, ı.ızak toprak_lardan gelen ve sayılarl durmadan artan

gernilerle insarüann toplandığı Ukra1ma'da, Kiev'de yepyeni bir
hayahn mayalandı$ göriilüyordu.

o halde, en önemli hedef, eski Hırisüyan-Helen külturünü Ve-

nedik'e aşrlamak ve öte yandan, gelecekte Bulgarları Hırisüyanhğa
kazandıracak olan Aziz Kiıil ve Azu Metodiy'in geçeceği yollan
açmak olacaksa, her şeyden önce manashrların, ikonalarrn, gelece-

ğin Slav diinyasında BLans'ın payını gösterecek olan parşömen]e-
rin muhafaza edi-lmesi gerekmez miydi ? Belki de o insanhktan

ı,ızak, sinsi ihtiyar Yunarü kadın, lmparatoriçe Eirene, Buans'ırıza-
ten bir kez değiştirilrniş olan adınrn, Konstanthopolis'in de ileride
bir giin, örılenemez bi yazgıy|a istanbul ya da Çargrad olarak de-

ğişeceğini düşünmüştü.
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Bağdat halifeleri ve İslam'da bölünme
Gerçekten de, VII. yüzyilın sonunda, Arap Imparatorluğu ile

Bizans Imparatorluğu, savaşta oldrığu gibi barışta da, birbirine
yaklaşır göriinüyordu, oysa VIII. ynzyılda islam ve Helen2m ay-

n yörılere gıderck birbirinden uzaklaşh. Bizars, kuzeybahya ka-

yıyo1, VenediKi oluyordu; yeniden ikonolatr7 olnruş. ikonalan ge_

ri getirmişti. S]avlar en büyük korklısu Ve ayru anda en büytik
ümidi olmuş gibiydi.

Aünı dönemde 750 yıJında Abbasile4, Emevi saltanabna son

verdiler ve devlet merkezini Şam'daır Bağdat'a taşldılar.

Merkez, Suriye'de kalamazdı, Şam, askeri ka1naklara çok u-

zaktı. Islam, askeri gricunü, Bah'da Berberilerden, Doğu'da iian'-
dan ve özellikle de Iran'ırı Turan stepleriyle komşu olduğu Hora-
san'dan alryordu. Berberiler Ispanya'da savaşıyorlardı, Küçük As-
ya'da orüardan faydalanmak olanağ yoktu. Abbasiler Bağdat'a

yerleşerek onlara da yaklaşmış oluyorlardr. Ne var ki Miisliirnan-
lrğın Mağrip'e ve Ispanya'y'a da yayıImlş olması önemli bir sorun-

du; bu dunrmda, sm-ırsz büyuklükte ve için için kapayan bu uzak
eyaletlerin yönetirni, Şam'daki halifeler için bile zor olmuştu.

Şam'da zor olan şey, Bağdat'ta hemen de imkArşlzdl.
Abbasilerin iktidan bir yanryla Medine'deki eski Mlislümarı]a-

ra, bir yaruyla da iları]ılara dayanyordu. Yaın, çogtl kez idc]ia edildi-
g gbi, Sasani]erin halefi olmadılar ve Bağdat hiçbir zaman Ktesifon
olmadl. Emevilere karşı hareket, ahlak arüayışlan ve imanlarr yara
alan Araplardan olduğu kada1, inançlan ve maddi çıkarlan zarar gĞ
ren iraıı]ılardan geldi. Abbasi]eı Medine'nin pi.iritenliğini, iian'ın
kuralsız yaşam biçimiyle bağdaştırmağa çalıştıla4 hiçbir zaman
Helenizm'i benimsemedileç lvfusır]r ya da Berberi olmadıJar. Külttir
alanrnda lran1, inançlannda Arabistan'ı ömek aldilar; askeri a]an_

daysa, gitgide daha ağırlıkh olarak, Tiirklerin gı.iciırıe başvunJlılar.

indus'tan Pireneler'e, hatta Gaskonya Körfezi'ne kadar yayıl-
mış çok büy'_ik bir imparatorluğun örılenemeyen dağınıklığı, yt>

bazhk]a ra, yeni yeni mezheplerin doğmasına, ikrid a r çiı t ı ş ıı a l tı rı-

na ve entrikalara ortam yarahyordu. Şiilik ve Haricilik, çcşitli dal-
ları gitgide güçlenen sağlam gövdeler haLine gelmişti. lsl.ıın'ın bir

58 7 Bizons'lo ikonolorı destekleyen politiko.

t
t

,lraya gctirdiği ülkı:lcı'in vc ı-ıluslarrn çeşitliligi, kendini ifade bi-

çinrlcri arlyor Ve buluyordu. Monarşist iran]rla(, Dara'nrn halefi o-

liıı'ı vc. "hcr şeye gricü yeten" bir iktidarın önünde eğilmeyi doğal

L'ıu luyoriardr; demokrat hatta neredeyse komi.iırıist olan Mağripli
IJcrberileı bir askeri şefin otoritesini ancak bel]i bir süre için kabul

eclebiliyorlardı. Hindular görkeme, yaşamların en gösterişlisine

taliptiler; Araplar ilk halifelerin sade, gösterişsiz yaşam-ıru özlü-

yorlardı. Ermenistan, her zaman olduğu gibi, iian'a direniyordu ve

Türkle' her zaman olduğu gibi, Iran'l küçiirnsüyorlardı.

Harun Reşid'in -Abbasi halifelerinin en fiüsü- iktidarı dĞ
neminde Ivlrsrr, imparatorltıktan kopma noktasına gelmişti ve Ka-

hire'yi Bağdat'a bağIayan ve gerçekte artık var olmayan bağın k<>

rurunasr için Divan'ın büyük esneklik göstermesi gerekmişti.

Ispanya, elli yıl önce özgürlügiiııe kavuşmuşfu. Emevilere

çok zor boyıın egiyordu. Sonra, bu aiienin küçtan geçirildiği katli-

amdan kaçıp kurtı-ılduğu iddia edilen Emevi soyundan genç

Abdurrahmarr, Kurtuba Halifeliğ'ni kurdu. Bağrmsızhğ için mü-

cadele etmesine bile gerek yokfu: ispanya zaten Bağdat'tan kop-

muşfu. Sadece otoritesini, o gı-ine kadar hiçbir iküdan tarnmamrş

olan rakip kabilelere kabul ettirmek için, saygın adlru, kişisel de'

ğerlerini ve çektiği acrlann arusrm krı.llandı.

Magrip'e gelince, o da Şam'dan yönetilemez duruma gelmiş-

ti. Bir süıre sonra, Türk dtınyasıru sarsacak olan anarşiye berzcr bir

anarşi, şimdi Berberi topluluklarıru temeLinden sarsıyordu. Mağ-

rip kentlerinde yan yana yaşanan görkemli hayat ve gizli sefalet bu

anarşinin, sürüp giden güç denemelerinin sonucuydu.

Özet olarak, parçalanma, Afrika'y_ı Asya'dan ayınyordu. Ara-

bistan, aynlmıyo1, Bağdat HalifeLiği'ne bağh kalıyordu.

islam, gerçekte, aşmamasl gereken srrullara dayanmrşh. Ha-

zar'ın kuzeyinde Hazarlar tarafrndan, Bizaııd ta Isatıria imparator-

lan tarafindan, Poitiers'de Charles Martel tarafurdan durdurul-

muştu. Fetih heyecaru arhk birbiriyle çelişen l.etalann ve u]usların

birliğini ayakta futrnağa yetmiyordu. Afhk Sami kabilelerinh Ro_

ma baskısından kurtanlmasr söz konusu degitdi. Kurtarılma başa-

rı-tmş, bitmişü. Şimdi herkes kendi özi:ne dönmek istiyordu, Iran,

süvarilerine, ozan Ebu Nuvas'a ileride Sadi'ye esin kaynağ olacak,

ilham veren ince, duyşılu şiirlere dönmek isüyordu.

Şimdi iki halifelik vardı: Doğu'daki ve Bah'daki, biri çiçeklen-
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miş, öteki tomurcuk halinde ! İki Roma imparatorluğunurı bfubfuin-
den a1mlışı gibi: Doğu Roma, Bah Roma. Ve burı]ardan sadece Do-
ğu imparatorluğu ayakta kalmışh. Bu durumda Piıeneler ile Dal-
maçya kıyılan arasında siyasi bir boşluk vardı ve bu boşluğu, şek-
li heni.iz belirginleşmemiş bir dördiincü güç dolduracakt; belfugin
değildi, ama üç kenan çizilmiş bir dörtgenin dördiincıi kenarı gibi,
var olacağ önceden belliydi. Geleceğın Avrupası, Charlemagne,ın
kuıacağ Avrupa, bu boşluğu dolduracakh.

İxlNct BöLüM

Karolenj lerin imparatorluk
denemesi Ve başarıs ızlık
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tsİItlNCl KISIM

Dagobert'den Charlemagne'a

Merovenjler Fransasr

Bizans imparatorluğu ile islam arasrnda kalan Avrupa, Bar-
bar krallarına terk edilmiş gibiydi. Doğu'da Bulgar Krallığı; Ba-

t1da Frank ve Lombard krallıklan. Bu sonuncular, tarihi ve coğa-
fi koşullardan faydalanmış olduklarırıdan, halkları henüz 1,erleşik
düzene geçememiş olan öteki rilkelerden daha sağlam göriinüyor-
lardr.

Frarık Kralhğ'run, öteki kral]rk]ara orarıla daha güçlü olması
Roma mirasr bir altyapı sayesindeydi. Yollar daha faz|aydl Ve ça-
buk bozulmuyordu. oysa eski yönetimden pek çok şey ka-lmamış-
h. En yakın mirasçısr olan KiLise, din adamlarına Latince öğeterek.
bu mirasr kaybolmaktan koruyordu. Onun sayesinde, Galya-Ro-
malr toplum, yaşlandığı, yoksullaştığı, aza|ıp yarıya indiği halde
tamamen yok olmamlşh.

Merovmjle1, gerçekte, yeni bir devlet kurmuş değillerdi. Daha

çok, hiçbir zaman yaP$ıru değiştirmeye kalkrşmadıklan bir ülke-
de, işgalci bfo g"ç göriiniimiindeydiler. Mutlak hiiktimdarlar gibi
davranryorlardı. oldüklerinde, mirasçrlarr, tahta bağlr topraklarla
haklarr, bitmez tı_ikenmez bir ganimetrniş gibi, aralarında paylaşı-
yorlardl. tJlkenin alhda beşinde Merovenjler, yeni bir idari örgütlen-
meye gitmemişlerdi; Roma'dan kalan örgrit iyi kötii sürüp gidiyor-
du ve kral, işlerin yüniyüşiinü şafuına bağh bir temsi]ci aracıIığy-
la denetJiyordu; bu temsilci bir konttu. Bu durumda, doğal olarak,
monarşiyle başında bulunduğu halk arasında hiçbir siirtLilşme ol-
mamrşh. Merovenjler Roma gelenegine saygı gösteriyorlard.ı. içle-
rinde Latince öğenmek isteyerüer vardr. Bruntıi]de bilgili bil kali-
çeydi. Kralların yakın çevresinde Fraık savaşçı-lan kadar, özgülü-

ğii geri verilmiş Galya-Romalrlar vardl. Ve Galya-Romalılar hü-
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kümdarlarırı arası ndaki rekabeti heyecaııla Zliyorlardl.
Bu şartlarda Merovenjlerin çöküşü, halkın direnişiyle izah e-

dilemez.
Gerçek sebep, krallığın kayrıaklarırun her gün biraz daha yok-

sullaşmasıdır. Vandal]ar döneminde bütünüyle felce uğramış, son-
ra Be]isarios'tın zaferleiyle kısa bir süre tekrar carılanmrş olan de-
ni, ticareti, islam zaferine direnemedi. Sanayi ticaret]c birlikte öl-

Ticaretin iflast, krallarm otorite yok
etmişti. B, grç ve otorite, hükümda 

Pa-
raya, yani, dolaylı olarak, bu parayı ine-
she bağlıydl. Merovenj monarşisirrde soylu smrfr yoktu. Devlet,
merkezi iktidardan, merkezi iktidarsa saraydan, yani kral Ve çevre_
sindeki]erden ibarebti. Bu çevrenin clevlete sadık kalması için, orıJan
bcslemek gerekiyordu. Merovenjler btınu başarabildik]eri stirece et-
raflarndaki iısaıılar orılara hizmet ettiler, ödeyemez duruma dtiş-
tıiklerhde hizmet edecek kimse kalmadı.

Kuşkustız, önemi giderek artaır saray, entrikalarla ka1mryor-
du. Krallann karılarırun, metres]erinin, gözdelerinin sadrk adamla-
rr varü. Her olası V hayahnr Ve
serv'etini tehdit ede
li taraftar]an vardı. 

aga yemrn-
nl bu kaıılı

trajedilerle )npratan cinayetlerin nedeni buydu.
Kralın sarayla ilikisiyse çok sadeydi -efendinin, lrizmetk6rlar-

Ia itişkisi- Ve saray nazrrl, kralln hizmetkArlarının başıydl.
Hazine yoksullaştıkç aI saraya h2metkAr o]arak ancak cahi]ler

ve tabii, yeteneksizle oku_
ma yazma biliyordu. top_
lumcla minumum bir kra_
]ın iradesini tatbik cttjrebilirlerdi. Sonrında kamı-ı düzenini saray-
dan ve kralın kendisinden çok, Kilise temsil eder oldu.
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:],'l,'ıı ı,,ır.ı ııllrl,ıtliııı ıııiilklı'ı iııi yışıltılıiık miimkiin tılııatJığı için,
lı,'1 ,si z,ıılııııllı, tltlvlt't lll('nlllru tıldtıklarını uı'ıutlıp, büyük toprak
',,ılıi1ı|1,1'i rıltltıliır. Sıray ıllızııIırrı, hiz.ııetkArlan kralın memuru ol-
ııı,ık[,ııı çıkıp, biiytik toprak sahiplerinin kral nezdindeki temsi]cisi
, l ı ı ı'tı ııı tı ııA gcltliler.

Nctıstria'clakinc berızcr bir gelişme, Austrasia'da da kendini
ıiıısleriyordu.] Neı_ısh-ia uzrın siire, Frank Krallığı'na egemen ol-
ıııtıştrı, çiiıkü iilkenin bu bijlijmülde Roma'nın mirasr daha zen-

ıiiıltli llonıa'dan kalanlar eriyip, giciince üstiirı]ük]e de Doğu'ya
ı lııgru yer dcğiştircti.

I)agobert'in giiçlü kişiliği, birkaç yıl için, bu iki başlı, önlene-
ı ılt'z akımr dtrr'durcl tı Dagobert, haşirıliğiyle aristokıasiyi korkut-
ltı; krallığın dış iübanndan yararlanarak ülke içinde birligi sağladı.
( it,rçek Merovenj kral]aruıın Sonuncusu oldu. Vakitsiz ölijrnüniiıl
ırtiından (ofuz sekiz yaşurda) hiçbir şey Austrasia'nın ve Austria-
l ı yöncticilerin gelişimini engelieyenredi. 687' de, P6pin, Neushialr-
ları Tcsğ'de yendi. Batı Frank ülkesi ile Doğıı Frarık ülkesi arastn-

tlıki üshinlük ilişkisi tersine dönmüştii. Uzun bir süre için.

Karolenj monarşisi. Charles Martel Ve Vasallarr

Karolenj monarşisi, Romania'ya yeniden hayat veırnek için
harcanmrş bir griç değildir. Aksine, yıkılış sürecini sona erdiren
nokta olmuşttır. Merovenjler, çöziilme haLindcki bozulmtış bir ya-
rı Latin düzenin temsilcisi oldukları için yıkıldılar; Karolenjler, eri-

yip, hikenen bir eski sistemin, geçerliliği kalmamrş kurumlarıyla
tiim bağlarlru kopararak zafere tılaştllar. Güçleriıri, çökmüş bir yö-
netimin yıkınhlannda aramrycırlardl. Krallan, Optimatların2, en

büyük toprak sahiplerinin siizereni, efendisi olclular. Sa vaşçıIarı,

onlar tarafindan krala bağlı derebeyler olan büyük toprak sahipleri
tarafindan sağlanlyordu. P6pin'in ö]ümii üzeriıre, evliJik dşı oğlu
Charles Martel'e kahlaıılar da orüar oldu. on-larırı sayesinde Char-
les Martel, Poitier'de, ünlü olduğu kadar da karanlrkta kalmış bir
savaş sonunda Arapları durdurmayı ve orılarla Akitanya ve Pro

'l Neustrio, Botı Fronk ülkesi-Auslrosio, Doğu Fronk ü|kesi. {ç n.)

2 Yunon'do, sonro Romo'do holko ko.ş, Senolo'don yono olon büyük orozi sohip-

leri ve kurduklorı podi (ç.n ).
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Vence için mücade]e etmeyi başarabiimiştir.
Karolcnj mucizesinin temelini atan bı_ı yakışlklı aske1, kendi-

sini IıAIA bir komutan ve vasallarrnrn şefi olarak göniyordu. Thhta,
Merovenj Haneclaru'ndan Thierry adında çok az tanınan birini ge-
tirdi ve onurı arkasından iiJkeyi yönetti.

Kendisi çok dindar bir Hıristiyan otduğu halde, askerlerini
melTlnun etmek için, kilise mallannrrı büyük bir bölüniinü on]ara
dağth. AzizBoıııİacius'un koruyucularııdan biri o]masına ve Ger-
men ülkesini Katolikieştirmek istemesine rağmen, laikliği ilk uygu-
tayan hiikiiırndar oldu. Çünkli o her şeyden önce, kendisine sada-
katleriyle bağh olan vasallarrnın şefiydi. Hiç kuşkusuz, en önemli
görevinin, onlara hizmet etmek olduğ-ınu düştinüyordu, tıpkı on-
ların ilk görevinin de kendisi için savaşmak olduğu gibi.

Yokluğun kıy,ısında bulunan toplumlar -iilmekte ya da hentiz
doğmakta olabilirler- insanlar arasrnda saclece ikili, sadece teke tek
ilişkiyi bilirler. Bu, geneliikle, bir toplumda ilk oluşan Ve en Son
yok olan ikişkiclir. Vatandaşların kendilerini toplumun yaygm
kavramJanyla bağIr hissetmeleri için, bir Sokrates,in, yasalan çiğ-
neyecek yerde ölmeyi yeğlemesi için, toplumrın olgrırıluğa eriş-
miş olması gerekir. \4II. yüzyılın ,,Franken,,i hentiz bu dunımda
degildi.

Bu nederıle Karolenj imparatorluğu, en parlak dönemhde bi-

I(sa P6pin Ve kutsanruş iktidar
Kısa P6pin, bı-ı yasallaşmamış Ve sadece şu andaki sahibin

baba adına dayanduılmış iküdarırı öziinde ne kadar güçsüz oldu-
ğunu biliyordu. O babası gibi bir Charles Martel, evlilik dışı doğ-
muş bir katraman, mutlu bir komutan degildi. Iık işi, iktıdanna
yasallık kazandırmak olacaktr.

Bunun için, yasarun tek sahibi o]an
kiyordu.

Kilise'yle barşmak gere-

o yillarda papalrk, Lombard tehdidinin korkusu içindeydi.

t

I

Krıl Astulf, Bizanslılardaır, ltalya'daki son topraklarınr da almrşh
|'apa, 753'de Pavia'yı terk etmek zorunda kalacaktr. 757'de,
I'apalığın konınmasrn sağlamak üzere P6pin'le bir arüaşma imza-
landı. Sonra onu, "Kra]lrk iktidarnr kı.ı]lanmakta olaru kral i]a_ır etti

ve Azu Bonifacius, papanın emriyle P6pin'i takdis etti. P6pin iktida-
rı gerçek ve yasal bir nitelik kazanmaktan da öte, bir çeşit laik-din-
scl g_iç oluyordu. Aynca ai]esi ve soyundan gelecekler de "kutsal ki-

şi" ilan edildi]er. Kra]a itaatsizlik ve Karolenj ailesi dışmda bir kral
aramak, Kilise'nin ilan ettigi ve cezalandıracağ bir giinah oluyordu.

Charlemagne

Papalığın berah ve takdis, Germen törelerinden vazgeçildigi
anlamrna gelmiyordu: P6pin'in ö]ümünden sonra krallık, iki oğlu,
Karl (Charlemagne) ve Carloman arasuıda bölüşürı.ildü. Toprakla-
rı, tek merkedi iç içe iki daire oluştunıyordu. Büyühitmesi ve tabii

öncelik]i savunulmasr gereken dışarıdaki topraklar Karl'a düş-
müşhi. lçerideki topraklar Carloman'a. 711'de Carloman'ırı öliirnü,
Charlemagne için beklenmedik bir şans oldu. En krsa zamanda kar-

deşinin topraklarına el koydu.
imparatorluğun birliği bir kez daha, öliimün yarathğı bir

şansla bozulmamış oluyordu. Charles Martel ona gücü miıas br
rakmşh, Kısa P6pin yasallık ve kutsallrğ; Charlemagne zafer ve

başarr getirecekü.
Lombardlara karşı zafer: Charlemagne, Lombard Kralı De-

siderio'ntın kzı olan karısrru boşadıktan sonra Lombardlara sa-

vaş açh, onlarr yendi, Pavia'yı aldl ve Roma'yı yönetim merkezi
yaPh.

Saksonya zaferi: Sakson-laI, Charlemagne'ın saldırıları karşı-
smda on bir yıi süresince vatarüanru savundrıJar, bu savaşlarda Vi-
tikind bir Sakson ka}uamaru olarak tarihe geçecekür. imparato4 sa-

dece rilkeyi ele geçirmeyi değil Saksorı-lara Katolikliğ kabul ettir-

meyi de istiyordu. Çünkü ancak bir Flıristiyan toplumun, Frank
toplumunun dostu olabi]eceğıne inanmrşh. Oysa FIıristiyanlık
Saksonya'da ancak ikinci kuşakta köklenebilecektir. Birinci kuşak,
her gün yeniden başlayan isyanlarla, hemen de diizenli bir biçim-
de her yıl tekrarlanan savaşlarla Charlemagne'ı bıktırmıştı. Viü-
kind'in vaftis olmasr bu uzun direnişi sona erdirdi.
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Bavyera zaferi: Pöpin'in yenemcdiği Bavyera,yı Charlemagıre
788'cle Frank lınparatorltığu'na ka ttı.

Avarlar karşısınclaki zafer sorrunda Hıristjyanlık Macaris-
tan'a yayıldl.

Araplarla savaş: 778'de Charlemagne'ın ordularrru kılıçtan
geçiren ve Ro]and komtıtasrndaki artçı birliklerinj ezeıı Araplar, Pi-
rene]er'in öbür ı-rcunda CharLemagne'a yenildi, 803,de Barcelona/ya
dek çekildikten sonIa kcntj terk etnrek zonrnda kaldı.

Uztrrı süren savaşlar sonrında Avrupa'da yeni deı4etler ku-
ruldu: Kilise Devletleri, Almanya ve Katalonya. papanur Lombard-
lardan yana kaypsı yokfu. Baıyera ve Saksonya Arıstrasia,yia bir-
leşti. Ka talonya Mağribi egemeııliğindcn kurtuldı-ı. özetle: Bah,nm
yapısı değişti, ağıriık merkezi Doğu'ya ctoğru kaydı. Hatta htikü-
met merkezi _eğer sürekli ycr değiştiren, siirekli savaş halindeki
bir hükümetin merkezi olabiLirse- Noyon'dan AixJa-Chapelle,e
(Aachen) nakledildi. Charlemagne'tln emrindc, Dog-ı imparatorlu-
ğu kadar gcniş ve zengin bir Bah imparatorluğu vardı. Isterse Bağ-
clat haiifesiyle ya da Kurfuba emirleriyle aılaşmalar iınzalayabilir-
di: Bağdat halifesi Barcclcına'nın Frank]arur eline geçtiğini kabul
ediyo(, Kurtı-ıba, Franklara, Kutsal yerlerde hac ziyarctini ,de içeren
bir kü]tür arrlaşmasr öneriyordu.

Roma tacr ve takclis

Bu, Rcıma imparatorlı_ığu'ntın yeniden doğuşu mtıydu ? Papa
vc Roma ha]k bırna inanmak istiyordu. 25 aralk 800'de papa, Char-
lemagrıe1 takdis etti ve Roma halkr ona imparator olarak taç giydtdi.

Siyasi bakımdan, lloma mirası ilzerinde bir hak talebi, sonuç-
suz ve boşuna bir hayaldi. Kuşkusuz, Bizans,tan Doğu imparator-
luğu'nu ya da halifelerden, islam'ın fetlıctmiş olduğu eski Roma
iilkelerini geri istemek söz konusu değildi.

Bu taç, Charlemagne'a hiçbir ek olanak gefunriyo4, hiçbir siya-
si girişim için bahane yarakruyordu.

Ne var ki papalık kurmaylarrnrn, Fraıken,in Bizans,la olan
ilişkilerini bozmakta çıkarı vardı. Çünkü Bizans Eksarhlık3 iizerin-

3 Eksorhlık_Doğu Romo imporotorlor,nın itolyo ve Afriko kiliseleri üzerindeki dene_
tim ve yönetim hokkı (ç n ).68 69

,lı,ki hak]aı-ıl'ıc1aı_ı r,azgcçnıt'rnişti. Belki Charlemagne da, Do-
.,;ıı'clın gelcl'ıilecek böyle bir l'ıak talebinin ijırünü kesmek içirrbu taç

giy ırre töreırine kahlmrştl.
Yoksa, Merovenjler başaramaclığl bir şey yaparak, Frankla-

rın kra[ınrn, Bizans imparatorlarıyla ve dini bir iktidarın da sahi-

l'ıi olan halifelerle eşit düzeyde olduğunu mu karutlamak iste'

ı-ı'ı işti ?

Belki de, sürekli değişmekte olan bir dünyaruı üstı-irıde, bu
t1cğişmelerden hiç etkilenmeyen "sonsuz bir Roma"nın Var oldu-

ğtıııu göstermek istiyordu.
Veya, ancak o büytilü Roma iinparatorluğu adı.un yaritabi]e-

ccği büyük ümidi aşılamak istiyordu insarüara.

Kesin olan şu ki, çağdaşl.ırl için Roma imparatorluğu'nun di-

riltilmesi, siyasi bir SerTnaye olmuştu. Roma'dan geriye kalanlar her

gi-in biraz daha yok oluyordtı, ama insarüar bu kalıntrlarl gitgicle ar-

tan bir saygı ve kaygıyla arıyorlardr. Charlemagne'ın sarayı ve hü-

kümdarlığı bir nevi Roma'yı anma şenliği oldu. İmparatorurı dost-

ları ve yakuıları ünlii Romalıların ad]arım aldllar _Alcuin adını Flac-

CtlS olarak değiştirdi-. Herkes, Roma]ı]arı imparatoru böylesine aI-

kışlamaya iten gizli özlemi anlıyoldu.
Ancak imparatorlı-ık, Roma'nın yeniden kunıImak amacrna

yöı'ıelik hiçbir girişimde bulunmadr. Aksine I Karolenj iktidannda
keyfi bir hukuk cı]an Germen huktıku, gerçek hukukun temellerini

atmış olan Roma hukuktınun yerini aldı. Bu hukukun, hcrkesin,

yaşadığı iilkenin yasalarrna göre yarglanması kuralrnr ifade eden

iinlii Cıı1ıls regio, ejLıs /eı aksiyrımu göz aldl, ectildi. Insanlar/ yaşa-

chkları üIke yasalarına göre değil, bağlı olduklarr ı-rlustm yasalan-

na göre yargrlandılar. Böylece, ayru toplunr içindeki fark]r sonrm-

lı.ıIı-ıklar ve farkh müeyyideleç karmaşa yarattl.
Aslmda imparatorluk, Romalılaşmak yerine Germenleşiyor-

du. Bu hal altyapıda kendini göstermişti. Üıtenin ekseni Ren'e doğ-

rtı kaymrşh. Yönetimde ve devlet yapısında da durum ayıırydl: im-

paratorluk gıderek derebeylik dcvletine dönüşüyordıı.

iste, 800 yıluırn aralık ayında yapılan taç giyme töreni, bütiin

bı-ı nederüerle karanlıkta kalmış, izah edilcmemiştir.

Takdis fikri kuşkusuz,neLaL|n, ne de Hırisüyan'dı. Latirı]er-

de iktidaı asla din adamları taraIından verilmemiştir. Sivil toplum

ile ruhani toplumlı birbirinden ayran Slnrr o kadar kesindi ki, bu
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ayfllTlrıl göz ardı edilmesi imk6ısızdı. oyle ki, sonunda, taç gi;.rne
ve takdis fikrinin, islam ömeginden esirılenmiş olabileceği akla ge-
lir: acaba Bah da, arka planda, bir ttiır halifelik güctine sahip olmayı
mı düşünmüşhir? Kuşkusuz yeni kurulan imparatorluğun ilk gG
revinin Huistiyarılığı korumak ve yayınak olduğuna inanıtmştı.
Karl (Charlemagne), bir diirıyevi devletin hijkiirndan olurken, ru-
hani bir sistemin de miman oluyordu. Ama buna rağmen impara-
to4, imzasru "Kar], Frank ve Lombard Kralı,, diye atmaktan vaz-
geçmedi. Böylece, kendisine yönelik o mistik eyleme yasal bir nite_
lik vermekten kaçındı.

Şunu söyleyebiliriz ğ tarihte görkerniyle h6tA hayranJ*
uyanduan bu imparatorluk kadar kararı]ıkta kalmı ş pek az olgu
vaıdır.

imparatorluk

Büyüklük ve görkem, yapırun güçsüziüğtinü uzun siire göz-
den saklayamayacakhr. Güçsıizlüğün boyu tlarıru kavramak için,
imparatorluğtın ömrünü, çevresideki öteki imparatorluklann ya-
şam süreleriyle klyaslamak yeter.

800 yılında kurulan imparatorluk 843,de sona erdi; Verdun
Antlaşması ölüm fermaru olmuşfur. Ama daha 822,de,Attigny,de
dağılmasının kaçınrlmaz olduğu gönilmüştü. özetle, çeyrek ytiz-
yil bile dayanamamışhr.

Kurfuba Halifeliği iki yıizyil yaşayacakhr.
Abbasi Halifeliğ, 1060'da Tuğrul Bey,in Bağdat1 zaphna ka-

dar sürecektir.

Bizaıs Imparatorluğu'ysa, tarhşılmaz bir güçle Haçlıların
Konstantinopolis'i aldrğ 1206'ya kadar devam edecek, Soma gene
de ayağa kalkacak ve 7453'e, tr. Mehmed,in büytik zaferine kadar
yaşayacaktır.

Bu açıdan bakıldlğında Karolenjlerin görkemli aruhnın zayıf
bir yanr vardrr ve gelgeçliğin verdiğ güvensizlikle, Karolenj gerçe.
gi küçümsenebilir.

oysa bu bakrş açısr da yanlıştır. Aradan geçen bin yıtdan
İazla zamana rağmen, bugtin bile, hAlA, görünür etkileri yaşabildi-
ğine göre imparatorluğun sağlam bir gerçeği ifade ettiğ söylene-
bilir. Bugün bile, Charlemagne'ın egemenliğinde yaşamış olan ül_

l , l,.r Ir,,lıtt t'gt,ıııt,ııliğiıı tlışııltla kıılabilnıiş Cıı-ıirlar arasırıclıki farkı

1,',,ı,.l,ılıı'iz.
K;ırıılcııjlcr Avru;ıası Brcmcn yakınlarında başlar' Elbe Irma-

),|'lll, s()tlriı Szıale kıyısıru takip eder; Tiına'ya varır; Karpatlar'ın

l,.ı,,l,ıtlığı yamaçlara iner; Vcncdik'e kadar Alpler boyunca uzanrr/

lil ıııl,ı'ııın giineyinde dunrr ve Barcelona'ya kadar Akdeniz lcyısı-

ııı ıztt'r. t}u çizgi, uzun süre bir kültiir alanırıın sınrrr olmuşfur, hA-

l.ı ,l,ı iiylcdir. Kuzeyde ve doğuda, hemen de hiç tereddütsti"', Kato-

lı k liğin sınrrryla çakrşır: Elbe'nin sağ kryısında ve lngiltere'de Pro-

lı'ılıııllık galip getmiş, ama ne Avusfurya'da, ne Bavyera'da sağ-

l,ılııt'a kök salabilmiştir. Burada iki istisna görülür: Protestan Hol-

l,ıııtla ve Katolik Lehistan. Ne var kibu iki istisna, her ikisi de Avru-

1,,ı'da çok çetin Sorunlar yaratarak, kurulu düzenin haksızlığlru de-

1ii l, geıekliliğini göstermişlerdir.

Karolenjlerin sınırı giineydoğuda osmanlr sırunyla çakıştı'
( 'hıırlemagne'ın durduğu yerde Kanurıi Sultan Süle)'rnan durmadı

V() sınrn geçti.

Bah'da Nominoö'nin liderliğindeki Bretagne, Karolenj ege-

merüiğini kabul etrnedi. Bağmsızhğıru VIII. Charles Ve I' FrançG

is'ya kadar korudu. Fransz Devrimi srrasmda da özerklik hıtku-

strndan vazgeçmedi.
Charlemagne ispanya'da başansz oldu' Sadece Barcelo-

na'da Savaşrrunr kazandı. Böylece ispanya XIV yüzyıla dek Müs-

lijrnan kaldı. Ülkenin tekrar Hıristiyarı]arca fethedilmesi, Barcelo-

na'run lspanya için bir "sorun" olmasrru önleyemeyecektir'

Charlemagne ltalya'nırı grirıeyine inmedi. Böylece Napoli

K.ullrc, 1861'e kadar varhğını siirdiiııdü.

Charlemagne Venedik'i egemenliği alhna almadı' Böylece Ve'

nedik'in yaşayacaklan, ltalya'dan, hatta Avnıpa'nırı]<inden farkh

olacaktır: Avrupa'nın felaketleri, onı-ın gelişip büyümesini sağlaya-

cak; Avrupa'rıın refa}u ve gelişmesi onu zayıflatacak, gerilemesine

sebep olacakh.

Thşla1, burada da, insarüığın yaşadıklarınr en açık bir dille

arüahı. Yerde, toprağuı iizerinde Charlemagne'dan kalmş çok aZ

şey vardır (Theodorich'in buaktıRanndanbıraz fazla bir şeyler

beki.) Ama, bir kilisenin, Karolenj diirıyasının içinde mi, yoksa dı_

şmda ml inşa edilmiş olduğu hemen görütür' imparatorluk -ls-

lam'ın ve Helenizm'in Bah'ya armağanr olan bu kurum- kendi ru- 7l
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htınu, belki de daha doğmamlş olan kendini öz bentiğini heniiz bil-
miyor, taırmlyordu, ama ne olmadığrnı biliyordı_ı: o ne Yunarılr, ne
Mağribi'ydi.

İmparatorlukta iç çözülme
Charlemagne'ın kişiliği imparatorluktaki zaaflarr gözden

sakhyordu.
imparatorun öldüğü an gerçek su yiizi:ne çıkh.
Tek ogut olan Dindar Ludwig'le tarhşılacak veraset Sorunu

yoktu. Fakat papalık berah tarhşma konusu oldu. Papa, Charle_
magne'a verilmiş olan taç ve taca bağh imtiyazları geri aldı. Lud-
wig'i takdis etti, ama imparatorun, papaların seçiminde kendisine
tanrnmrş olan haklardan ve Roma'da yargrlama yetkisinden vaz-
geçmesini şart koştu. Papalık zaten, hükmetmek isteği, ama ba-

ğıııısz olma iddiasıyla bı'ırıa karşr çrkan imparatorluğa cephe al-

mrştr. Ludwig, yumuşak huyluydu, uzun yıllar bo1rrn eğerek ya-

şamlşh, doğal olarak Roırra'rrrn isteklerine uydu. ona, ölümıirı-
den sorrrasıru düşiinmesini söylediler. Düşündü. Uç oğlu vardı:
Lotha1, Ludwiga ve P6pin. Charlemagne gibi davranmadı, Roma';n
melnnun etmek istedi ve büyiık oğlu Lothar'ı tahta ortak etti.

Cermerüerin tepkisi çok btiyük oldu. Tartışma soyut olmak-
tan çıktı, insanlar ve ktnrmlar eleştiri konllsrı oldu. Fraık aristok-
rasisi içinbir imparator yoktu -Roma'da taç giymeden önce oflız yıl
Charlemagne'a itaat etnrişlerdi-. kral varü, Frank]arın kra]r; krrmr-
zr Roma togası giymiş olsun ya da olmasrn. Kralr seçmek ve kabul
etmek Fiank]arın hakkrydı. Ludwig'e itaat ediyorlardr, çtirıkü
Charlemag-ne'ırı oğhwdu ve babası ona güvenmiş olcluğu için, on-
lar da Ludwig'in bu güvene layık olduğuna inanmrşlardı. Vasalhk
fişkisine değer kazandrran sadece bu güvendi. Şimdi soruyorlar-
dr: Lothar bu güveni hak etmek için ne yapmrştı ? ontın, ikisi de
Charlemagne'm tonuru olan Ludwig ve P6pin'den üshiı:ı olmaslru
hakJr gösterecek hangi zaferi kazanmrştr? Sonunda çok zor durum-
da kalan imparator öteki iki oğluna bağş yaph: Ludwig'e Bavye-
ra'yı, P6pin'e Akitanya'yı bıraktı.

Kilise güçlü bir imparatorluk ve zayıfbir imparator istiyordu.

72 4 Almon Ludwig diye tonınır.

l,ııclwig'i küçük düşiirmek için ne miimkiinse yaph, Soma onu

ılcstck]edi. Ve tacrru korumasrru sağladı-

Ikinci eşi Bavyerah Judith beş yıl evlilikten Soma 824'de ona

bir oğrıl verdi: Charles, geleceğin Kel Charles'r. Kraliçe, kendisinin

ve Charles'ın güvenliği için kraldan oğlı-ına da bir bağş yaPmasr-

nı istedi. Rahip WaIa Ve yandaşları karşı çıktılar. Bu karşl çrkrşrn

yasal dayanağ yoktu: imparator, büyük oğullarına bağlş yapmış-

tı ve Germen yasalan hiikümdarın mirasırun çocuklarr arasrnda

eşit bölüştiinilmesini emrediyordu. Louis'nin, çok sevdiği kansı-

nın yasal olan bu isteğine birkaç yıl SüIesince karşl çrkmasrna Lot-

har'ın güçlü dostlarr sebep oldtı-lar.

imparator gene de sonunda isteğ kabul etti. Ve bağış, geç ol-

duğu kadar da büyiik oldu. Verilen pay, Alemanya'p, Rhaetia'yı ve

[Jourgogrıe'ıın bil böIıimünü kapsıyordu.

Lothar taraftarları ve birLikçi parti lideri Wala'run adamları

ayaklandılar. P6pin ile oğul Ludwig de ağabeylerine katı]dı. Char-

Ies, sonı.ında, aldığı bağıştan vazgeçmek zorrında kaldr ve Impara_

tor Ludwig iktidardan uzaklaştırrldı.

Ülke karanhğa gömülmüştü. Imparator oğullarıyla SaVaşıI-

ken öIdü.

Karolenj aruh her yanından çatırdıyordu. Bahda, Nomi-

noö'nin Bretagne'r başkaldırmıştı. Doğuda Slavlar Saksonya'yl

yağmalıyordu. Kıızeyde Vikingler Friesland1 yakıp yıkıyordu. Gü-

neyde Araplar Arles'a kadar Rhöne kıysında ilerlemişlerdi. Lot-

ha1, bu sırada tüm imparatorluk iizerindeki hak]arıru Savurunayl

siirdürüyordu. Ludwig (Alman Ludwig) ve Charles (Kel Charles)

Strasbourg Yemini denilen arılaşmayla Lothar'a karşı birleştiler'

Yenik düşen Lothaı bir süre sonra orı]ara katıLdr. Sonunda banşan

üç kaıdeş 843'de Verdun Antlaşması'ru imzaladılar.

Verdun Antlaşmasl Ve kaldeşler imparatorluğu

Alman Ludwig, Ren'in doğusunda kalan topraklarr, sol kryr-

da,Manz, Worms ve Speyer'i, Kel Charles bahda, Escaut'nun, Me-

use'ı.in, Saöne ve Rhöne'un bah kryılaındaki toprakları alryordu.

Lothar'sa, Rhöne ve Ren arasındaki bir koridorla birbirine bağlr

olan italya'yı Ve AustIasia'yı almrşh. Böylece o, sonurıda, gene de

bu içinden böliinmüş imparatoriuğun imparatoru oluyordu.
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Tarihçiler bıI,ıp usanmadan bu paylaşmr kcınuştular. Bugün
bile, imparatorluk silzcüğü, tilkenin parçalanmrşlığıru göz ardr et-

tirecek kadar güçlü bir çekiciliğe sahipfu. Bu sözcüğün, hiçbir idari,
ya da siyasi gerçeği olmayan, içi boş bir addan ibaret olduğu unu-
tlılur. Bu imparatorluğun ne bir ordusu, ne donanması, ne de bir
hazinesi vardı. Görünüşiiuıün aksine, birlik partisi, gerçekte, çözii,l-
mc ve karmaşanın partisiydi. Geçmişin anılarr ve geçmişten gelen

seslerle, gü.iio tek gerçeğirre, vasallrk gerçeğine karşı çrkryordu.
Karolenj monarşisinin olumlu Ve yaPıcl öğesi, P6pin'in, Charles
Martel'in, Charlemagne'ın silah arkadaşIannrn, şeflerine olan sa-

dakatiydi; bu sadakat bazen aldahcr, bazen sorurı]u oluyordu, ama

bunun dlşında başka hiçbir dayanak da yoktu.
Imparatorluk büyüsii, gene de, onu yıkan, parçalayan hü-

kümdarları da etkiliyordtı. onu öldürüyo1, yok ediyorlaıdı ama öl-
düğiinü kabullenmek isteıniyorlardr. Rakip hükümdarlar arasrn-

daki "kardeşlik anlaşması"nın onu yaşatacağını iddia etmişlerdi.
"o yalan bilmeyen karşilrklı sevgi"nin düşman kardeşleri birleş-
tireceğini söylediler. Ama çözülme devam etü.

I. Loüar, 855'de ölünce imparatorluk ve ltalya büyi.ik oğlu
Ludwig'e kaldı. Küçük oğlu II. Loürar, "Lotharingia''yı aldı. Alman
Ludwig, bu bölgeyi de ele geçiırnek için zarnan kaybetmeden sal-

dlrdı, biı ani saldırıyla Champagne'a kadar i]erledi. Ama Kel Char-
les kendini savrındu ve statiiko nruhafaza edildi.

IL Ludwig 875'de öldii. Papa Kel Charles'a taç giydirdi, ama

Charles Almanya'da, sorıra ltalya'da yenilgiye uğayacakh.
884'de, bu kez Alman Ludwig'in oğlu Şişman KarI dönemin-

de bir "imparatorluğu diıiltme" denemesi yapıidl Karl'ı Almarüaı
ikİidara getirmişti.

7-aten, okadar ı.ızun zamaııda kurulmuş, yıkrlşı o kadar uzrın
sürmüş, nice ihtiraslan alevlendirmiş ve nice tartışmaya konu ol-

muş bu imparatorluk, herhangı bir rrmağın ağzına, Norman istilasr-

nı durduracak *|yuz kayk gönderme imkAnma bile sahip degildi.

IX. ve X. yüzyılda istilalar

Vikingle1, Araplar ve Slavla1, Roma'nın güctinü yeniden yaşa-

tacağını hayal eden Avrupa'yı, hiçbir direnişIe karşılaşmadan isti-
la etti]et, yağmaladıIar.74

Ntırmırll[ar

Vıkiıı1ilcr cliişman donanmasınr yenmek zonında bi]e kal-

ı,ı'ı,lıl,ıı': iiıılcrine hiçbir gemi çlkmadı' Çok kalabalrk değillerıdi'

,,ı, l,ııı kişi a'dan' büyük

l'.ı|ıı(l()ll,ll'ı1 e gelmişlerdi'

l l,.ı' lıiri cl sonra koylarr

, l,' 1,,t'ç i rcl i l e r; çevreyi talan etmek için rrmaklar boyunca ilerlediler'

lııııı lX. yiz'yıldabu saldırı]ar sürdü, gitgide daha geniş alanlara

t.ıt'ılt]ı

kt'ıı a 
söylenemez' Da-

lı.ı çcı barbarlaşan ma-

('crac a sanaYiYle ufra-

nimarka]rlardan çok daha insancıl davranmşlardır'

Tüccarken, korsan olmuşlardı; sorıra korsanken' yeniden tüc-

car oldular. Yolculuklan her zaman iyi hazrlanmış olurdu' hatta'

bir metotları vardı, denilebilir'

papa, B:u;ars' tan Yardrm istedi'
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Norman istilalarına, Sarazen, istilalarrna, felaketi dalıa da ar-
fumak ister gibi, Macar istilalan eklenmişti. Ve bu sonrıncu, l.ıiç
kuşkusuz, en teh]ike]isi oldu.

892ve895 ü.ı-lları arasında,200 000 Macar atlrsl, peşlerinde ka-
duüan ve çocuklanyla Karpatlar,r aştılar. Bu, disiplin içinde yıirü-
yerek yer değiştiren tıirn bir tı]ıısfu. Avrupa, bugiine delç vataıları
atlarmın sırhnda olan böylesi göçebe uluslarla hiç karşılaşmamış-
h; o daha çok, kendilerinden daha güçiü başka isti]acı]ar tarafindan
kovalanan barbar kabi]elerin saldırı]arına tanrk olmuşhl. Burada,
beruer bir durum yokfu; Macarlar, Bah,ya yürüyorlardı, çiinkü ot-
lak]arıru vebııaz da ufuklarıru değiştirmek istiyorlardı, zıra orı].ar
göçebeydi, göçebe kalmak isüyorlardı, yoksa yenilmiş ve kovalan-
mş olduklan için yola çıkmryoriardı ! Yaphkiarı tafuibat daha da
korkurıçfu, çLinkü, zaptettikleri topraklarda kalmak düşünmüyor-
laldr. hatta, Norman]ar gibi, yeni talarılar için geri dönmeyi
istemiyoriardı. Güçlü olan milliyetçi.lik]eri, fizk yapılanrr" nı.i, yu-
pılan orıları, her tlirdeki sosyal özümleruneye karşı koruyordu.

Yorulmak bilmeyen küçük atiarı -kuşkusuz Hurı]arın bindiği
ve ileride Moğollarırı bineceği atlar- orı]arr Venedik'e kadar geürdi.
Kenti e]e geçiremediJer. Ama Augsburg ve Pressburg,ta ğugrin
Bratislava) Alamaı]an yendile4, Provence,a ve Champagn",u ,iuş-
hlar. Sorıra akın durdu, aşağr yukarı FIrın istilasının durdı-ığu yer-
de, sanki Asya'da kıırulan bir yay vardr ve gl_icü, Katalonya çevre-
sinde kendiliğinden zayıflıyor, kayboluyordu. Brına rağmen işgal
ve istila, 955'e kadar sürdti.

Felaket ttim Avrupa,yı vurmuşfu. Tüm Germen dünyasını
derinden yaraladı. Ama öldünicii darbeyi, yeni doğmakta olan
Slav dtinyası yemişti.

Slav ı-ilkesi Ve BLılgaI Krathğ
Slav dünyası, kendini arıyordu ve bulmasr çok yakındl. Irk

bil]iğinin ve biı bölümüyie dil birliğinin birleşfudigi bir çok rılus,
Ba]tık'tan Adriyatik'e ve Karadeniz,e kadar tespih taneleri 81bi di-
zilmişti. Kiev, X. yiızyıJda Hristiyan Bah,dan geride değildi; tlk_
rayıra, Friesland ve Flandre gibi, Avrupa'n:n en carü bölgelerinden

5 Avrupo'do, Afriko ve isponyo Müslümonlorıno verilen od (ç.n ).
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l'ııı1,lı ltılı.ı 11ıiı'ıcytlt,, IltılgırKrallığı A'ı,i'ı'Kirl],veAzlzMetodiy
l ıı ılıılıl,lıı l lıristiyiııı tliiılyasııliı katılııışh. Bcıris'inkişiliğindebü-
i ııl l,lı ,,,ı,l lıııIıııtış[ı.ı. Iltılg;lrlar iırtlk Romanya'da ve Tıına ile Tis-

' ' ıı , ı,,ıı ıı l,t kı laıl b(ilgcdc cgcmcndiler. Giirıey Slav iilkesinin birli-
,, ıı ıı ''. ı1,l,l ııı,'ı k içiır Bulgarleırrn Adriyatik kıyrrıa inmeleri yeterliy-
, Ir l lzttıt :;iiır:, diığrıya doğru mu, bah yöniinde mi ilerlemeleri ge-

ı, l lı1iı l.tılırısı_ında karasız kaldılar.
llııistiyarılığı kabul etrniş olan "knyaz" Roma Kilisesi'ne

l,.ı1,,l,lııııl,ıılın mr, Bizans Kj]isesi'ne bağlanmanın mr Bulgaristan'ın
, ıl ,ııl,ıl ıııı tlaha uyglrn olacağıru tarhyordtı.

M, ıt'ı r isti lacılar, karann Konstantinopolis yöniine dönmesini
., 

1,, l, ı ı l ı' l'una vadisi isri]acı]arın eLinde olduğuna göre ancak Make_
ı l( 

'l 
lV,ı'yll ve Tiakya'ya doğru ilerleyebilir]erdi.

liiiylcce, Boris'in oğIu "Büyıik Çar Simeon" ulusunu B2ars'a
l , ıı :''ı ı ızıın süreli bir Savaşa sünikledi. 893'de Bizanslıları yendi. Is-

ı, ıı l, ı, iıı-ıparatorluk takdisini ve Basileus iinvanıı istiyordu. Kendi-
l ı ı "' 

| 
'iiın Bulgarların Ve hirn Greklerin imparatoru ve hiikümdarr"

ıl,ııı t,[[i 924'deBuarıs surlanna kadar geldi; orada durmak zonın-
,i,ı kiılclı: B2ans, yeterli kara ordusu olma&ğı için Bulgarlan geri

;,ııskiirtemiyordu, Bulgarlar da şehri alamadı]ar, çiinkü gemileri
1ı ıLtu. Antlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Bir sı-ire sonra "Bü-
yıık Çar" öldü.

Bu sonuçsuz kalmaya mahküm girişimle Slaıya'yı kurmak
ı,; i ı ı ktıllanabileceği ttiırn gücü bitirmiş, hiketmişti.
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IKTNCI KIsIM

İmparatorluğun sorunlarr ve
Bizans destam

Bulgar tehlikesi, Bizans'a kaybettiğ enerjiyi geri getirdi. Bi-
zans'ınen güçlü ve enbaşanh hiikiimdar ailesininMakedonya Ha-
nedaru oLması bir tesadii{ eseri değildiı. Tarihçiler, kurucusu I. Basi-
leios'un, bir yaruyla Ermeni kökenli olduğunu soylerler. Biı yaruy-
la da Slav'dı ve kuşkusuz, Yı.ınan e&isi ile Slav etkisinin en çok ku-
caklaşhğ Makedonya ülkesinde doğmuşfu.

Ikinci ikonakrıcı-l-ık dönemi
Basileios'tın bir vuruşta iktidardan sölcip atacağ Amorion Ha-

nedanı, geride, hemen de tiirn kanmı kaybetrniş hasta bir Bizarş bı-
rakmşh. lmparatoriçe Eirene'nin tahttan indirilip ölmesinin ardın-
dan ikonakıncr siyasete geri döniildü. I. Nikeforos geııe de ihtiyatlı
davranma1n yeğledi. oğlu Mihael'se ikonalan geri getirdi, fakat x.
yi.izyıJın başında Bulgarlara yenildi, ancak fü yıi iktidarda kalabildi.

Imparator V Leorç Bulgarlara kaşı başanlr olmuşfu, ama iko
nakıno sŞaseti devam ettirdi# içlru keşişler, hplc Birlik döneminde
Fransız keşişlerin Itr. Henri'ye yapbklan gibi, halkı hiikiirndara kar-

şı krşkırthlar. Keşiş Teıdoros öfkeli coşkıısuyla iirüü oldu; o, teok-

ratik biı devlet istiyordu: "Sadece havariler vepnlann halefleri, yer-
ytizü hayatnı göklerdeki hayata bağlayabiliı. Sadece onlar mutlak
iradeyi temsil eder". Yakn gelecekte Kilise i]e impaıatorluk arasında
patJak verecek frrnnah arılaşmazlığın ayak sesleriydi bu sözler.

Bu hir vaazlar, genellikle, hedef aldıkları hi.ikiirndarların kan-
lı sa_ldınlaıa uğ,ıamasına yol açar. V. Leon da öldiirıiıldü. Kekeme
Mihael uzlaşmacı göriindü. Ama keşişlerin saldııganlığl daha da
arthğı için Kekeme Mihael'in oğlu Teofilos şiddet uygrılama yolu_
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na gitti: isyancr keşişlerin alırüarına, kızgın demirle, aşağıIayıcı
cüm]eler yazdııdı. Dul imparatoriçe, Teodora, ikinci bir Eirene oI-
du, dine (uygı;lamalara) düzen getirdi. Bir kez daha bir kadın, KiLi-
se i]e tahh uzlaştırıyordu. Ne var ki Teodora'run oğlu III. Mihael re_

şit olrınca, imparatoriçenin erkek kardeşi, Bardas, Teodora,yr ma-
nastıra kapanmağa mecbrıı etti.

Böylece ikonakırlcı]ık savaşr Amorion Hanedanı yllarında
sürüp gitti. Fakat, bu yıllar gene de boşa geçmiş sayilmazdı. Keşiş-
ler ellerinden geldiğınce direnmişlerdi. Kazanan taraf on]ardı. Ama
çok ödiin vermek zorunda kaldı]ar. ikona kültıi yaşıyordu, ama Ki-
lise, "en ürılü savunucularmm sözleriyle ifade edilmiş olan,,bağım-
sızlık taleplerinden vazgeçmişti. Keşişler ikonalarr korumuşlardı
ama iktidar devletindi.

Amorion dönemi dış siyasette zorluklar ve zorlu sınavlar dö-
nemi oldu. 860'da Ruslar Bizaru'r kuşatrruşh. Fotios,un sözleriyle,
"o giine kadar bilinmeyen biı ulus bir anda başanrun aydınJrğına
çıkmrştı." Araplarla her yıl yeniden başlayan savaş, Girit,in ve Si-
cilya'run kaybıyla sonuçlanmrştı. Venedik her yıl biraz daha cesa-
retle bağımsızhğa doğru gidiyordu. Genel]ikle imparatorluğun
kendi eyaletleriyle ilişkileri de gitgide zorlaşryordu. Bizans,ın şa-
tafatlı yaşamr, görkemi, kiltıiır zengirüiği sürüyordu, ama bir şey-
ler yumuşamış, gevşemişti, zor yürüyordu.

Fotios çatlağl
Bizans'ın Roma'yla ilişkileri gitgide kötı-iıleşiyordu. Hükü-

met, Saray, yüksek yöneticiler aristokrasisi ikonakncr siyaseti suç-
Iayan papa1ı affetmemişle1, hele Eirene iktidan döneminde Char-
lemagne'a taç giydirilmesini unutmamrşlardı. lmparatoriçenin, pa-
panın da istediği şekilde, dinde doğru yola dönüşü gerçekleştirdi_

ği suada papalık, Italya'yı Bizans'tan koparmrşh.
Roma, Bulgarlan da Bizans Kilisesi'nden ayırmak için çok uğ-

raşmrştı. EksarhJrğın Buans'a ait oldugunu unutfuğu gibi, Bulga_
ristan'ın imparatorluğun bir parçası olduğunu ve ülkenin Hıristi_
yan oluşunun himüyle B2ans Kilisesi'nin zaferi olduğunu da unu-
tuyordu.

Sonuç olarak, dev]et ve iktidar (ikonakmcı siyasetin uygulap-
crlarr ve yandaşları) Ronra karşrh oldular.

L

I

i

Bizars'ın ikonolatr halkı, ikonalan sahiplenen kalabalıklar ve
Yunan kentleri de hiçbir zaman Latin yanJrcr olmamrşlardı. Gitgide
Helenistik geçmişlerine daha İaz|asarüyorlar ve Bah'nrn barbaıla-

rına öfkeyle bakryorlardr.
Patrik ignatios ile Patrik Fotios arasmdaki çekişme sinsi sinsi

yanan ateşi birden alevlendirdi. Imparator Mihael, ignatios'u, iko-

nalaIa olan aşın desteğ. yüzii,rıden patrikliğe getirmişti. Sonra,

onun yerine Kilise'nin başına, kuşkusuz çağırun en bilgili ve en

seçkin irsarüanndan biri olan Fotios'u getirdi. ignatios kabu] efine-

di ve Roma'ya başvurdu. Papa, ihıazı hak]r butdu ve Fotios'u afo-

roz etti. Foüos, bu ola1ı, ulusal bir Sorun haline getirdi. itiraz kabul

etmez bilgi birikimiyle, Bizans'ın Roma'p hedef alan hirn suçlama-

larıru di]e getirdi; halk coşkuyla ona destek verdi. Bizansh'papaz-
laa papalığ, Filiak' u\ ilave ederek Credo' ya2 hilekarrşhrmakla suç-

Iadılar ve Fotios Papa Nicolaus'u aforoz etti.

Papa VItr. ]oharırıes'in bilgeliği ve esneKiff olmasa Doğu ve

Bah Kiliseleri'ndeki kopm a 862 yıJnda başlayabilirdi. Mtr. }ohan-
nes ihtiyatla futınarun dinmesini bekledi. Atandığ görevde kalan

Fotios papayla banşh. Ama çatlak, saklanamaz hale gelmişü, kesin

ayrılışa kadar gitgide genişleyecekü.
irnparatorlrıkta, her yönde bir kararsızLık görı.ilüyordu. İslam

diiıryanın him enerjisini almrş, kendisinde toplamış gibiydi. Biz,

şimdi, Abbasi Devleti'nin gerileme devrine girmiş olduğunu bili_

yoruz; Halrte Mütevekkil'in öldiirümesinin ardndan, Harun Re_

şid'in torurllan gitgide daha fazla Türklerin güciirıe başvuruyor-
lardı.. Turan'ın, XII ve XV y'ıizyıtlarda göz kamaştrrcl başarılarla

öç alacağı gürüerden önce, şimdi, Türkler lran'la bu rövanşın de-

nemesini yapıyorlardr. Ama Bağdat'm görkemi heniiz bu geleceği

gözden saklryordu; Abbasilerin gücü, uzaktan bakldlğırıda, yıkıl-
maz göninüyordu. Ve Bah Müslümarüığı, umulmadık biı başarıyı

l "Ve oğul" onlomlndo Lotince sözcük. Doğu ve Botı kiliseleri orosındoki kopmonın

sebebi oldu. Botl Kilisesi Tonrı ve Oğul'do oynı kutsol cevherin-ku}sol ruhun bulun-

duğuno, oğul'un do Tonrı olduğuno inonır. Doğu Kilisesi oğul'do Tonrı'nın kuİsol

ruhunun göründüğüne inonır, oğul'u (iso'yı) Tonrı kobul etmez. Romo Kilisesi credo

sözcüğüne filiok sözciğün| ektemiş ve iznik Konsili'nin kororını bozorok iso'nın lon-

rılığıno inonmoyı Hıristiyonlığın inonç formülü holine getirmiştir (ç.n.}.

2 "inonıyorum" onlomındo Lotince sözcük iznik Konsili'nin koronylo Kotoliklerin i-

nonç yemini o|orok kobul edildi ve duolorın boşındo söylendi 8I
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Bizars'ın ikonolatr halkı, ikonalan sahiplenen kalabalıklar ve
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nalaIa olan aşın desteğ. yüzii,rıden patrikliğe getirmişti. Sonra,
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seçkin irsarüanndan biri olan Fotios'u getirdi. ignatios kabu] efine-

di ve Roma'ya başvurdu. Papa, ihıazı hak]r butdu ve Fotios'u afo-

roz etti. Foüos, bu ola1ı, ulusal bir Sorun haline getirdi. itiraz kabul

etmez bilgi birikimiyle, Bizans'ın Roma'p hedef alan hirn suçlama-
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Iadılar ve Fotios Papa Nicolaus'u aforoz etti.
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Bah Kiliseleri'ndeki kopm a 862 yıJnda başlayabilirdi. Mtr. }ohan-
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Fotios papayla banşh. Ama çatlak, saklanamaz hale gelmişü, kesin

ayrılışa kadar gitgide genişleyecekü.
irnparatorlrıkta, her yönde bir kararsızLık görı.ilüyordu. İslam

diiıryanın him enerjisini almrş, kendisinde toplamış gibiydi. Biz,

şimdi, Abbasi Devleti'nin gerileme devrine girmiş olduğunu bili_

yoruz; Halrte Mütevekkil'in öldiirümesinin ardndan, Harun Re_

şid'in torurllan gitgide daha fazla Türklerin güciirıe başvuruyor-
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l "Ve oğul" onlomlndo Lotince sözcük. Doğu ve Botı kiliseleri orosındoki kopmonın

sebebi oldu. Botl Kilisesi Tonrı ve Oğul'do oynı kutsol cevherin-ku}sol ruhun bulun-

duğuno, oğul'un do Tonrı olduğuno inonır. Doğu Kilisesi oğul'do Tonrı'nın kuİsol

ruhunun göründüğüne inonır, oğul'u (iso'yı) Tonrı kobul etmez. Romo Kilisesi credo

sözcüğüne filiok sözciğün| ektemiş ve iznik Konsili'nin kororını bozorok iso'nın lon-

rılığıno inonmoyı Hıristiyonlığın inonç formülü holine getirmiştir (ç.n.}.

2 "inonıyorum" onlomındo Lotince sözcük iznik Konsili'nin koronylo Kotoliklerin i-

nonç yemini o|orok kobul edildi ve duolorın boşındo söylendi 8I
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yaşıyordu. Kuıfuba emirleri hiçbir zaman III. Abdiirrahman iktida_
rında olduğu kadar güçlü olmamışIardr. Fahmi halifeleri Ktzey
Afrika'yı yeniden iışa ediyordu. Tunus, Fez, Marakeş doğuyoa
gelişiyor; çok güzel, çok süslü kapıIarın açıIdıg kalın duvarlarr,
içinde tı-im iıuan bilgisinin toplandığı medreseleri kucaklıyordu.

Deni]ebi]ir ki Avrupa, şanslru kaybetmişti; oysa kade1, Itr. Le-
on'la ve Charlemagne'la ona, bu şansı yakalamasr için iki büyük
kurtarrcl göndermişti. Ama o bu gerçeği arüayamamrştı.

Sadece umulmadık bir silkinmeyle yeni bir şans umudu do
ğabilirdi. Bu şans I. Basileios'fu.

Makedonya Haçlılan
Makedonya Hanedaru nüsal ve bedensel güciinü yeni doğ-

makta olan Slavya'dan alryordu-
ilk iş olarak Imparatorluğu Araplar karşısında ayağa kaldııdı.
I. Basileios onlan Trabzon,a kadar çekilmek zorunda bıraktı;

Ermenistan Krallığ'ru yeniden kurdu. Istam1 doğuda karada yen-
dikten sonra, bahda den2de yendi. Ragusa,yı tekrar ele geçirdi,
Adriyatik'in doğu kıyısına B2ans bayrağıru dikti; Sırptara ve FIu-
vat]ara HıristiyanJrğl kabu-l ettirdi.

ote yandan, Bulgarlar gıtgide büyüyen bir tehlikeydi. Bi_
zans'rn dostu Knyaz Boris'in yerine, "basileus"rın rakibi olan Sime-
on tahta çrkmıştı. Bilge VI. Leon, Macarlan Bulgar generale karşı
klşkırtmayı başardr ve saldugarılar onurlu bir antlaşma imzalan_
dı. Ama Leon'un öliirnünden sorua Konstan{ınos,924,de yeni ve
büytü bir saldınyl göğ1islemek zorunda kalacaktı.

Simeon'un yan başarısızlrğ ve ölümü, Bizaru]ılara I. Basilei-
os'un güçlü siyasetini yeniden hayata geçirmek için fusat verdi. lm-
paratorluğ-ın sınrrı Tiber'e kadar uzanmlşh. General Nikeforos Fo-
kas Girit'i geri aldl. Hilalin her yerde haçın önünde gerilediği göni-
lüyordu.

Imparator II. Romanos, iki ogrl bıra]<arak öldü: Basileios ve
Korstantinos. Anrıeleri Teofano naip oldu. Çok güzel bir kadındı.
Bizans'ın yetiştirdigi en iirüü komutanlardan biri olan Nikeforos
Fokas imparatoriçeye Aşık oldu. Elli yaşlarında, dindar ve çok ça-
lşkan bir erkeğin futku]u aşkıydı bu. Teofano evlenmeyi kabu_l et-
ti. Nikeforos Fokas, kendisine bu büytik mutluluğu veren kadrna,

ülkesine güç kazandırarak teşekkiilr etmek istedi. Suriye'yi ele geçi_

rerek ileride Franslz HaçIrların asla giremeyecekleri Halep'i aldı.
Sorıra Bulgarlara döndü, Vl Korstantinos'un onlara venneyi kabtıl
etti$ haracı onur kencr buluyordu. Trakya'yr ele geçirdi. Bulgarları
kesin olarak ortadan kaldırmak için Ruslardan yardrm istedi.

Gerçekten de Svyatoslav3 Bulgarları yendi. Ama Ruslar ele

geçirdikleri topraklardan çıkmadılar. Imparatorluğa komşu oldu_
lar. Bu dı.ırumda Nikeforos Fokas'ın, bir tehlikeyi defefonek için da-
ha büytigtinü davet edip etmediği tarhşılabilirdi.

Sonunda Nikeforos Fokas öldiiırijıliirıce siyasi gergirüik büyfü öl-

çüde arth. Bu çöziilemeyen cinayeti imparatoriçenin hazırladığnı iddi-
a edenler oldu. Kocasmın yokluğunda ioarırıes Tzimiskes'e aşık olmuş
olamaz mlydı? Mucizeli bir rastlantyla loannes Tzimiskes de iirılü bir
generaldi. Ruslan Lri{ebtırgaz'da yenerek Doğu Bııigaristan1 impara-
torluğa kath. Kuzeyi güvenceye aldrktan sonra Nikeforos'un yanm ka-

lan saldrrı-lannr siirdıirdtl Bizars'ırı Venedik iizerindeki vasa]]ık hakkı-
ru tekrar kurdu, FiJistin'i aldı ve Kudıis kapı-lanna ulaşh. O da orada
birderı, esrareng2 bir biçimde öl dn. Çağdaş y azarlaı zehirlenerek öldü-
rüdü$ine inarurlar. tr. Basileios reşit oluncaya kadar uzı.ın stilre iktida-
n elindebulunduran Başbakan Fokas'tan kuşku]aruılar. Fokas, kuşku-
suz Teofano'nun Aşığ olan loannes Tzimiskes taraindan Filistin'e sü_

rıi]muşti' ölijmiirıden sorıra imparatoriçe onu Bizans'a geri aidı.

II. Basileos henüz on sekiz yaşındaydı. Dokuz yıl boyrrnca bu
"gücü her şeye yeten" başbakanınzorbalığına katlandı. Mazarin'e
katlanan )oV. Louis gibi. Ama o, Fokas'ın öliimiirıü beklemedi. Ba-

sileios birden bütllrı o şatafata Ve sorumsuz yaşama son verdi; at-

ları terbiye eden dedesi Basileios kadar sert ve sağlam bir Make-
donyah Savaşçr oldu; kesin ve sert bir kararla Fokas'ı uzaklaşhrdı.

Resmini, askeri iini{ormayla yaptııan tek B2aıs hükiirndan
odur. olağanüstu bir komutan oldu. Bulgarlar-Tzirniskes'in ölü-
mijnden sonra-yeniden güç kazanmrşlardr; imparatorlukları Adri-
yatik kryısına kadar uzanryordu. oııce orılara yenik düşen Basilei_

os, intikam savaşıru büyük bir sabır ve tit2]ik1e, telaşsızca hazı/,a'
dr, gelecekte Çar Büyiik Petro'nun Narva'dan sonra )([I. Charles'a
karşı girişeceği savaşı hanı|ayacağı gibi. 1014'de bitecek olan sa-

Vaşrna 1001 yılında başladı. Savaş Bulgarların tümüyle ezilip, yok

3 Rusyo büyük Prensi |964-992- ç.n.|
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rında olduğu kadar güçlü olmamışIardr. Fahmi halifeleri Ktzey
Afrika'yı yeniden iışa ediyordu. Tunus, Fez, Marakeş doğuyoa
gelişiyor; çok güzel, çok süslü kapıIarın açıIdıg kalın duvarlarr,
içinde tı-im iıuan bilgisinin toplandığı medreseleri kucaklıyordu.
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makta olan Slavya'dan alryordu-
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I. Basileios onlan Trabzon,a kadar çekilmek zorunda bıraktı;

Ermenistan Krallığ'ru yeniden kurdu. Istam1 doğuda karada yen-
dikten sonra, bahda den2de yendi. Ragusa,yı tekrar ele geçirdi,
Adriyatik'in doğu kıyısına B2ans bayrağıru dikti; Sırptara ve FIu-
vat]ara HıristiyanJrğl kabu-l ettirdi.

ote yandan, Bulgarlar gıtgide büyüyen bir tehlikeydi. Bi_
zans'rn dostu Knyaz Boris'in yerine, "basileus"rın rakibi olan Sime-
on tahta çrkmıştı. Bilge VI. Leon, Macarlan Bulgar generale karşı
klşkırtmayı başardr ve saldugarılar onurlu bir antlaşma imzalan_
dı. Ama Leon'un öliirnünden sorua Konstan{ınos,924,de yeni ve
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kas Girit'i geri aldl. Hilalin her yerde haçın önünde gerilediği göni-
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Fokas imparatoriçeye Aşık oldu. Elli yaşlarında, dindar ve çok ça-
lşkan bir erkeğin futku]u aşkıydı bu. Teofano evlenmeyi kabu_l et-
ti. Nikeforos Fokas, kendisine bu büytik mutluluğu veren kadrna,

ülkesine güç kazandırarak teşekkiilr etmek istedi. Suriye'yi ele geçi_

rerek ileride Franslz HaçIrların asla giremeyecekleri Halep'i aldı.
Sorıra Bulgarlara döndü, Vl Korstantinos'un onlara venneyi kabtıl
etti$ haracı onur kencr buluyordu. Trakya'yr ele geçirdi. Bulgarları
kesin olarak ortadan kaldırmak için Ruslardan yardrm istedi.

Gerçekten de Svyatoslav3 Bulgarları yendi. Ama Ruslar ele

geçirdikleri topraklardan çıkmadılar. Imparatorluğa komşu oldu_
lar. Bu dı.ırumda Nikeforos Fokas'ın, bir tehlikeyi defefonek için da-
ha büytigtinü davet edip etmediği tarhşılabilirdi.

Sonunda Nikeforos Fokas öldiiırijıliirıce siyasi gergirüik büyfü öl-

çüde arth. Bu çöziilemeyen cinayeti imparatoriçenin hazırladığnı iddi-
a edenler oldu. Kocasmın yokluğunda ioarırıes Tzimiskes'e aşık olmuş
olamaz mlydı? Mucizeli bir rastlantyla loannes Tzimiskes de iirılü bir
generaldi. Ruslan Lri{ebtırgaz'da yenerek Doğu Bııigaristan1 impara-
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ru tekrar kurdu, FiJistin'i aldı ve Kudıis kapı-lanna ulaşh. O da orada
birderı, esrareng2 bir biçimde öl dn. Çağdaş y azarlaı zehirlenerek öldü-
rüdü$ine inarurlar. tr. Basileios reşit oluncaya kadar uzı.ın stilre iktida-
n elindebulunduran Başbakan Fokas'tan kuşku]aruılar. Fokas, kuşku-
suz Teofano'nun Aşığ olan loannes Tzimiskes taraindan Filistin'e sü_

rıi]muşti' ölijmiirıden sorıra imparatoriçe onu Bizans'a geri aidı.

II. Basileos henüz on sekiz yaşındaydı. Dokuz yıl boyrrnca bu
"gücü her şeye yeten" başbakanınzorbalığına katlandı. Mazarin'e
katlanan )oV. Louis gibi. Ama o, Fokas'ın öliimiirıü beklemedi. Ba-

sileios birden bütllrı o şatafata Ve sorumsuz yaşama son verdi; at-

ları terbiye eden dedesi Basileios kadar sert ve sağlam bir Make-
donyah Savaşçr oldu; kesin ve sert bir kararla Fokas'ı uzaklaşhrdı.

Resmini, askeri iini{ormayla yaptııan tek B2aıs hükiirndan
odur. olağanüstu bir komutan oldu. Bulgarlar-Tzirniskes'in ölü-
mijnden sonra-yeniden güç kazanmrşlardr; imparatorlukları Adri-
yatik kryısına kadar uzanryordu. oııce orılara yenik düşen Basilei_

os, intikam savaşıru büyük bir sabır ve tit2]ik1e, telaşsızca hazı/,a'
dr, gelecekte Çar Büyiik Petro'nun Narva'dan sonra )([I. Charles'a
karşı girişeceği savaşı hanı|ayacağı gibi. 1014'de bitecek olan sa-
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olmasıyla sonuçlandı. Orduları yerle bir edilmiş, toprakları fethe.'
dilmişti; Basileios, Partenon'da, zafer kazanmrş askerleri çevresin-
de olduğu halde Kutsal Bakire,ye şükranlarını sunabi]irdi.

Makedonya Hanedanr,run kazandığ zaferler ülke içinde de
imparatorluk diizenini yeniden güçlendirdi' Halk imparator]ara
bağlanmışh- "Porfirogenetos" ları seviyordu. Hanedarun siirekli-
liği ytz altrruş yıl devam etti. Giivenilmez Teofano,nun rahiplik
döneminde bile hiç kimse hanedaır ve iktidar sahiplerini degiştir-
meyi düşiiırımedi. Nikeforos Fokas, Ioannes Tzirniskes sadece II.
Basi-leios'urı ve VIII. Konstantinos'un vasi]eri oldı_ılar. Tzjıniskes,in
ölümiinden sorıra Fokas sadece başbakan olabildi.

Imparatorun mutlak ve aynr zamanda kutsal olan ik[darı, ha_
lifelerin ve Sezarlann iktidannı birleştirmiş gibiydi; iktidaq, bil mi-
rash, halkın verdiğ bir yetkiydi ve imparator patrik tarafindan tak_
dis edildiğıne göre, Taırı,nrn insanda tecellisiydi. VI. Leon şöyle
der: "Her şey hükümdarın düşiincesindedir; her şey onun ileriyi
görebilmesiyle mtimkün olur.,,

Hı-ikiimdarların gucli, imparatorluğun egemen otdugrı çeşitli
uluslaı arasrnda bir ölçude birlik sağhyordu. Külhininün çekicili_
ğinden kuşkusu olmayan Bizans,n, yabancı korkusu yokfu. Kendi-
sinden sonra, başka hiç bir kente nasip olmayacak bir saygırüğa sa-
hipti. Gerçekten de Bizans X .yuzyı1da,,,Taın,nın koruduğu ten(ti;
Batı'ya yürüyen Asya karşısında, ölüm döşeğindeki Avrupa,yı
bekleyen nöbetçiydi. Romania onun sayesinde hirnüyle parçalan-
marfuştr. onrın sayesinde Helen kühini hAlA bazı konularda carür
lığıru koruyordu. orıun sayesinde, Roma ve Ytınan,rn mirasçısı olan
Hırıstiyarüann Küçük Asya,daki, Suriye.de ve Mısu,daki bazı ]ıak-
]arr zaman aşıInrna uğramamlş, yok olmamrşh. Uyumakta olan
Bah, Bizans sayesinde, bir 8ün uyanabilme şansrru kaybetmemişti.

Batr'nrn uyanlşr

Dış nedenler
Bu uyaruş, gerçekte, hayahn him doğal olguları gibi, sırrı zor

çözülebilecekbir "doğum,,oldu. Avrupa gitgide geçmişin daha de-
rin-lerine giderek, kendi başiangıcın-ı, köklerini, soyağacrru aradı.
Ama kendine özgii külhini ve kendi manevi yapısınr ancak X. yüz-
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yıldiı bulabildi. Iloma kcıltlni]cri vardı, Hıristiyan kiJiseleri vardı,
,ıılıa bir Batı ciiinyası yoktu.

Charlemagne Avrupa'ya bir yer göstermişti. Sırırrlarıru çiz-
ınişti. Ama o Avrupa'yı, giJrçsüz, silahsız, donanmasrz, ta
yıkınırıdaki isti]acıları için kocaman, dayanıksız bir av olarak ar-

cllnda bırakmrşh. Bu yaygın, geniş çiftlikler yığınnr, hangi güçlü
nraya, bir giirı birden ekmek hamuru gibi kabarth ? Tarih burada
dilsiz ka]ırken, Goethe'nin şu sözlerini hatırlryor: "Kim, bir çocuğu
gcrçck adıyla çağııabilir ?"

Kuşkusuz, Hıristiyan Bah'rıın doğuşunda Bizans efsanesine
gercğinden çok yer vermek doğru olmaz. Makedonya.lı hüküm-
darlar, Bulgarlan ve Müsli-irnan]arı yenerek bir Bah imparatorlu-

ğu kurulmasına olanak sağlamlşlardı. Barbar jstilalarıru durdur-
mtışlar ve Islam yapısında ilk çatlaklan oluşturmuşlardı. Islam,

siyasi alanda, A.uP olmayan u]uslarırı Türklerin ve Berberilerin
cgemenliğıne girme eğilimindeydi. Ruhaıi alanda, öğretisinin sa-

deliği ve doğalhğ, bölücü sapkınlıkların gölgesinde kalıyordu.
Kuran'da gizli işaretler aranrı oLmuştu: mehdi, görtinmeyen ve
"her şeye kadir olan" ve tijrn gerçeklerin kaynağı olan emi5, nere-

deyse peygamberden daha önde anı.Iryordu. TıpIo peygambere
indirilmiş i]ahi hakikatlerin ötesinde gulı bir takrm iddialaru'ı
ağırlık kazanmasr gibi. Bazı sapl.ın mezheple1, Kuran'rn da, hpkı
Allü gibi "yarah1mamrş'' olduğrınu, Al]ah'la bir]ikte var olduğu-
nu, bu nederı]e hpk "ilem"in kendisi gibi bir tal.:rm "işaretler-

den" oiuştuğunu söyleyerek kendilerinin bu işaretlerdeki sırrr

çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Ama Sarazen kültürdeki karmaşa ve gerileme tek başına, Hı-

risüyan Bah'run beklenmedik doğuşrınu yaratrruş olamaz. Bu, bü-
ttjn "doğumtar" ğbi bir muc2edir. Bu mucizeyi, Norman macera-

perestlerin athğ tohumJann iiriinü olarak açıklayarüar olmuşfur.

Ne var ki bu tohum]ama da en az onu Zlemiş olan olaylar kadar
kararı]ık ve bi]inmez]erle doludur.

Feodalite

Ne olursa olsun, istilalarla altiist olmuş bir diinyada, sonı.ında

yenidery iyi kötti biı düzen ktru_lmamasl mi.jrnkiin değildir. Karo-
lenjlerin y*ı-lış fekaletini izleyen yayg[ı can çekişme, zorurılu ola-
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rak; insan iJişkilerini güçlendirdi. Vasallk sisteminin doğmasına
yol açan koşullar, onun gelişmesini de hazırlryordu. Bu hazırlayrcı
nederL devleth yokluğudur. Çok sonralan, hukukçıılar ve soybi-
limcile1, müşterilerinin iddialarıru haklr çıkarma telaşryla, feodali-
tenin bir kamusa] düzen ve vasalhğuı da bir hak olduğuna inan-
mak istediler. oysa mütevazı başlangıçların güvensizligi içinde, in-
sarüarın el yordamryla, beceriksizce yaphğı birtakrm girişimterdi
burılar. Yokstıl, yal.ıIrp yıkıImış bir Avrupa'da kuıa]lan belirlen_
miş biI hukuk sistemi ve her tiir sosyal diizen ulaşılması imk6nsız
hayallerdi kuşkusuz.

Hayaİ, sade ve iddiasız egemerüi$ içinde, en doğal yolda ha-

rekete geçti. Yağmalardan de}şete düşen çiftlikler hiç olmazsa in-
sanlanru kurtarmap düşündriıIer. Barırıakla1, kaleler yaptıla1, Nor-
marıların rmaklar boyunca gidip gelmelerine engel olmak için de-

ğil, sadece orüar gelip geçerken güverüi bir yerde saklanabi]mek i-

çin. Şato böyle doğdu. Ileride, askeri bir iis ve bir yönetim merkezi
olacaktır. Şatoyu inşa ettiren senyö4, arı-laşma gereği şatoyu bağh
olan köyliilerce veri]en ma]zemeyi, Norman istilacılar nedeniyle dr_

şan çıkamadrklan gfier için burada sakl-ıyordu Başlangrçta bu
kale, köy evlerinin birbirinden çok uzakta oluşu nedeniyle atınmş
bir örüemdi.

Bazen, bu gelgeç istilao-lar bir yerde yerleşiyordu. o zaman
yakp yıkhklarrru onanyorve orılar da, önceleri kendilerinin de ta-
lan ettikleri ülkeyi iaı.unmaya girişiyorlaıd-ı. Normandiya'da
böyle oldu. Rollon orada kaldı, yerleşti; Frarsa Kral-ı Sade Char-
les, fiü ve iirüü olduğu kadaı da srn çözi.iılememiş olan Saint-
Clair-sur-Epte Antlaşmasr' y|abazı topraklan ona buaktı. Ama bu
düşiinülüp hazıılanmlş bir siyaset değildi. Bir başka rastlanh da
Normarüarr Loire Irmağr ağzırıdan kovdu. Birkaç askerin gelişi
güzel salduısr Le Havre ve Rouen'da bir Normandiya kuracakh.

Bazr durumlarda da küçtikbi. g"rp oluşuı ve isfi]acılara di-
renirdi. İıe_de-France'da olduğu gibi. Eudes, Paıis'i savundu, ötg.
ki senyörler onu kral seçtiler. Eudes, Karolenj Hanedanr'ndan taht-
ta yasa.l hak]o olan Sade Charles'r veliaht ilan etti. Ama onun çe-
kingerüiğ, Eudes'iirı kardeşi Robert'i tahta çıkmak zorunda bı-
rakn. Robert'in ölij,rnünden sonra oğlu Hugues, rV Louis (d'out_
remer) lehine tahttan vazgeçti. KraI öliince, Hugues Capet kral ol-
du. Karolenjlerin veliahtı Sade Charles, kuşkusuz kendisine veri-

lecek olan hakkl beklemeden Hugues C apeİ'ye SaVaş açtı' Yenildi'

Böylece Fransa'da kral hanedaru başlamrş oldu: ne kadar müte-

vazr koşullarda oluştuğu ve geçmişle olan bağların ne kadar

yavaş çözüldnğdi göz öniirıded
Bouıgope'un kuruluşu da böyle, yavaş yavaş ve kendiliğn-

den oldu. Richard d'Autun Normarüan yendi' Karolenjler onu ön-

ce diik, sonra marki yaptlar. oliirnij,rıden sorıra oğIu, fieflerinin

kendi adına tasdik edilmesini istedi. İsteği kabul edildi. Verilen ı.ın-

vanın böylece resmileşmesiyle di.ika]ık babadan oğula geçer oldu'

Feodalite o çağda böyle görüniir: bir inğn köksiiz, birbirine

benzemez girişim. İnsarılar, koşullann kendilerine hazırladığr

beklenmedik olanak]ann uzıın ömiiırlü olabileceğne inanmryor-

laıdı. Bazen, geride hiçbir şey kalmlyo1, Sonra birden, sanki kmdi-

liğinden, biri çıkyor -biı baron- ve yeni bir deneme başlıyordu'

Bazen, geride bir şeler kalryor ve serıyör -biı kont- bu kalarüan

kral adına yaşatmaya çalışıyordu.
Bir süre sonra, arbk uyanmrş olan Avrupa, feodaliteye kesin

biı biçim verecekü; bu sosyal olguya bir öğretiyle ve hatta metafizik

yakşnrmalarla geçerlilik kazandıracaktı; ona kurallar ve töreler

mal edecekü: vasallık yemini gibi, şövalyelerin küç töreni gibi' Go-

tik Bah, her şeye benimseteceği dtizeni ve lirizmi feoda}iteye de

aşılayacaku. Ne vaı ki, feodalite, toplumrın yapabildiği en i]kel ör-

gütlerımedir, öyte ki irsanoğlu, bir adrm geriye giise, Taş Devri'ne

dönecektir. Bu örgütlenme geleceğin Avrupası için atlama tahtası

olmayacaktır. Düa çok bir ayak bağ ölü bir çağdan, öliirnler ça_

ğından kalmrş bir mirastır-- oıtaçağ başlarından itibaren feodalite

ffi suç değil, bir fren oldu. Goük Bah dehAsırun iizerinde bina edi-

leceği temel taşlanndan biri değiidi: aksine, aşılmasr gereken bir

engeldi -ve bu engel aşilmrşhr-.

Gotik Bah'nın uyafiş
Bu deharun Ve onun uyanrşınrn iik işareti, sanlflz kentlerin

kı.ıruluşudur. Üzerinde'mans'4]arın diziJi olduğu bu Avrupa top-

rağında birden, her yanda kentler yükseldi'

Kentlerin, etraflarındaki kısal çevreden doğduklarr, bu çewe-

4 ortoçoğ Avruposı'ndo bohçeli, ktçı;k köy evi (ç-n )'
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deki kırsa] toplumr-ın, özsuyla dolu me1weler gibi birikmiş zengin-
]iklerini oraya taşıdıkları iddiası himüyle yarılışhr. Kentle1, topra-
ğın ve ihüyaçlann çoctı-klan değildia orılarr diinyaya getiren özgüı-
iük ve macera tutkusudur. Bunu arüamak için etrafrmıza bakmak
yeter. New York, Amerikan toprağının meyvesi değildiı Kazablan-
ka'run, Fas'ın doğal iiriinü olmadığ gibi. Kent]erin çoğu, çewe in-
sarılarr tarafından, ya da orılar sayesinde değil, orılar d4ında hatta
çoğu zaman, orüara rağmen kurulmuşfur; mitoloji bunu bhe öğe-
tiyor. Mitolojide kentleri kuıarıla1, köylriıler değil, kafuamarılar, haı
ta tarırılardır; gerçekte hi.ikümdarlar Ve macela futkufüan; Kazab-
lanka'y Mareşal Lyautey,nin, iskenderiye,yi Büyük iskender,in, Is_
tanbul'u Korıstantinos,un kurduğu gibi. Eğer siyaset, doğal yapr
run çizdigi haritaya uysayü, Fas,ın ]imaır Tanca oluıdu ,Kazablan-
ka degil.

ortaçağ'da pek çok kenÇ stratejik nederı]erle kuruldu: ovarun
ortasrna bir kent ofurtuluyordu; ova orüan istediğ, çağrdığ için
deği.l, oradaki irsarıJar yeni gelenlere direnmedikleri için.

Birçoğu, coçuP, kalkan, oradan oraya sürüklenen halklar tara-
findan kuru]du, yoksa kesinlikle çewede yerleşmiş topluluklar ta-
rafından degil. Venedik, Attila,nın Hurılanndan korkmuş, denizin
küçiik koylannda kendilerini koruyacak bir yer arayan bir ar.uç in-
san tarafindan kuruldu. Bu,Y. yiızyılda müthiş bir maceraydı. Oy_
sa X. 1.ıizyılda sık rastlanır bir olay haline geldi. Normarüann yai-
tığıya da bir siirü kardeşle paylaştıklan çiftliklerini terk edip, çık-
mış genç adamlar yollara düşüyordu. Sorıra rastlaşıyor ve bir ara-
ya geliyorlardr. Yaşamak için birlikte balıkçıtık yapmağa karar ve-
riyorlardı; Sarazerılere karşı bir slğnak olan Ama]fi böyle büyüdü,
avlanarak yaşayabilmek içiıı,* pek çok Germen ya da Arderırıes ken-
ti böyle kurulacaktıı. Bazen de irsarüar kendilerini savunmaya ka-
rar veriyorlardr: kent, burçlarında insaıılarırı yaşayacağ bir kate,
bir şato oluyordu o zamaır: Magdeburg gibi.

Fraısız liman kentlerinin çoğu var oluşlarıru Norman mace-
racr]ara borçluduı, çevredeki yerleşik halklara değii.

Zaten kent]ere bırkez, önyargrsız bakmak yeter: kentle çevre-
deki doğanın, önce öfkeli, sonıa barrşmış alyatogu hemen fark e_
dilir: Toscana tçeleri ile Floransa,run de}şet verici saraylan ne ka-
dar birbirinden farklrdu; bu yumuşalç y'uvarlak çizgıler senfonisi-
nin ortasında, tari}ıi sarayın keskin ve tereddütsiiz dikliğ ! Avignon

çt:vresinde, güıreşin yıkadığı kırlarda uçuk renkler puıl pırıl; çizgi-
lcç belii belirsZ, buğuludur; paPalrk Salay bu bembeyaz ülkede }<r-

zıl kuleleriyle yiıkselir. Lyon gibi doğal çewenin çizgileriyle uyum-
lı_ı olan kentlerin sap.sr azdır. Genellikle doğanrn ortasında, doğaya

yapılmrş bir başkaldırı gibidirler: Cidde, M. Gauüer'nin de göz-
lemlediği gibi, yapılarında ahşabın en çok kullanıldrğı, tLim or-

marı]ara en ı.ızak Islam kenüdir.
Kentleri rastlantılar yarahr; rastlantılara göre, gelişir ya da ge-

Iişmezler. Provins, ortaçağ'da, neredeyse başkent oluyordu, çiin-
kü Champagne kontlan kentteki fuarlan destekliyordu. Paris, Phi-

lippe Auguste öyle istediği için Fransa'nın başkenti oldu. Berlin'in
kaderini, Hohenzollem]erin kente getirdiği siyasi sığınmacilar ta-

yin etti. tr. Friedrich'in ve Bismarck'ın dehasr, doğaya rağmen, Ber-

lin'i başkent yaph.
Belçika'run çoğu kentleri, pekAlA başka herhangi bir yere yer-

leşebilecek olan biıkaç yetenekli dokumacr sayesinde gelişmiştir.

Tlpkı H. Ford'tın, fabrikasıru Detroit'ten başka bir yere de kurabi-

leceği gibi.

Bazr kentler yok olmuştu1, köhi biI yere kurulduklan için de-

gil, aksine, fazla elverişIi bir yerde bıı-lunduklan için. Samaıa gibi.

Venediklile, dostlan Moğollara Samara'yr yıkürdılar, kenti yok etti-

ler, çiinkü him ipek ticaretini eLinde futuyordu.
Kiev Rusya'run en büyijk kenti olma yolundaydı. Birden Mos-

kova onu geçti, Moskova grandfieri, Thtar istilacılar karşısında,

Kiev prenslerinden daha esnek davranmrşlardl.
Bazr kentler yavaş yavaş, birbirine eklenen katmarı]arla adrm

adm büytirler. Ama bazı7an vardrr ki, metropol olarak doğarlar:

Babil gibi, Iskenderiye gibi, Bağdat ve Petersburg gibi.

Bu rastlantı]ar karmaşasında, bu birbirine girmiş macera]ar

yumağında, bir tek kural kesin geçerJidir: kent]eı; irşarüanrı carüan-

dığı, hareketlendiğ oranda çoğalır ve gel-işir. Hel zama^ toplum

yaşamrndaki bir patlamarun işaretidir.

x.yuzyıldaböyle oldu. Irsaıar, çok az şeye sahip olmaktan,

o çok tekdüZe köy hayahndan usanmlşlardı. Niifus arfoyordu -bi-

linmez neden l-. Ve tabii haydutların, maceracrlann, kanı-ın kaçakla_

rrn]n Sayrsr da arhyordu. İnsarılar iş arıyorlardı. Biri, bil Venedikli

ya da Frieslandlı armatöriilrı yarunda tayfa oluyordu; biri gezgin sa-

hcr; öteki asker; biri yağmao haydut; bir başkası ırgat olaıak çiftlik
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gfttik gezıyor, ya da dileniyor, manastır manastrr dolaşıyordu'

Ama hepsi özgıjrdü ve bağh olduk]an bir kanş toprak yokfu' on-

lan kim, ne, bir yerlere bağtayabitirdi ? Bir rastlanh, bir sözcük. Biri

Çgrulgvillig15' de gyze| kızlar olduğunu duyacak Gerırıevilliers']i

olacakh. Biri, Dieppe civanrıın balık kaynadığru duyacak, Di"P-

pe'li olacaktr. Her yerin çekiciligi başkaydl.

Bu içterı içe ka1mama X. yiizyıl sontında tti,rn Avnrpa'yayayıL-
mlştr. Yeni biI nfi tomuıcuklanıyordu. Bu nıh, Haçlı Seferleri'nin,

katedrallerin, o güne dek yaşanmamış Pek çok kafuamanJrğn, pek

çok sadakatin Ve rekabetin, turslanru ve boyun eğişlerin yarahcısr
olacakh. Bu ruh, bedenini anyordu, bu kti-lhir kendine özgıi biçim-
leri anyor, bu toplum ınerkezlerini anyordu. Büttin burüarı, bu dü-
zen tanımayan, yoksul düşmüş, yfuecl katılaşmış, uyuşuk ama
içrn iç,n fokurdayan diirıyada, azap çekerek, ümitsizce anyordu.

Avrupa'nın geleceğ

Avrupa içinde bulı:nduğu olumsuz koşullara rağmen -böyle
koşullar her zaman vaı olacaktıı- kendisini bir siyasi ve dirıi mer-
kez, bir kriılttir merkezi olarak kabul ettirebildiği zaman, ancak o za-
man yaşaına şansr kazanacakhr; geleceğ buna bağlıdır. Belkemiği
oluşmamrş Batı, peş peşe doğurduğu ve çoğu henüz cenin halin-
deki kentler arasrndan mekopoliirıü nasıl seçecekti ?

Dini merkez? Onceden belirlenmişti. Bu ancak Roma olabilir-
di, Doğu'daki de dahil, hiçbir kilisenin üsttirüüğünü inkAr efnedi-

ği Roma.

Külhiİ merkezi ? Pek de iyi arüayamadığırruz nedenlerle Bo
urgogne'da oluşfu. Sorıra, gene anlaşılmaz bir nedenle, Sen ve Me-
use rrmak]arr arasındaki bölgelere doğru yer değiştirecekti. Bouı-
gogrıe istilalardan daha I|1 az zalar görmüştii ? Hac yollanna daha
mr yakındı? Belki de, peş peşe bereketli ünirı]er almlşh, veya, çok
basit bir nederüe, bazr yetenekli, değerli keşişlerin Cluny'yi "orta-

çağ'n en büyük mucizesi" haline getiren dehaları sayesinde böyle
olmuştu.

Siyasi merkez ? Hiç kuşkusuz, askeri bir tisle biılikte olacakh
ve henijz tehditlerden kurtulamamrş imparatorluklarda hi.iki.ilrn-

daç sırurlaıa yakın bir yerde bulı:nrır, ortada, merkezde değil; üke-
yi fethedenin, öltımüniin yaklaşhğıru hissetrnesi üzerine, büyü.ik

lcr gibi bir idari örgütlenmeye gitmemişü'

Almanya dört büyiik diikalığa böliirımüştii: Saksonya, Fran-

kcn,Schrı,abenveBavyera.oysaFransızdiika]ıklanKarolenjson-
rası dönemin karmaşasından yeni yeni sıyrüyordu'

Öte yandan, Almanya tehditlere daha açıktı ve bunun sonu-

cu olarak bütiin öteki Batılı tiılkelerden daha iyi örgütlenmişti.

Norman istilalanndan en az Fransa kadar zarar görmüşhi' Macar

istilalarr sırasrnda ağı yaralar aldı. Slavlar Elbe'nin sağ kıyısıru ele

geçirirken, Vikingler Friesland'ı yağmaladıla1, Bremen'e kadar iler-

lcdiler. En ac[nasrzca yakıhp yıklan Saksonya, sonuçta en çok as-

keri olan dtikalık oldu.

Bu arada, 979'daKarolenj Hanedaru'ndan Kral Konrad ölün-

ce Alman aristokrasisi, yerine Saksonya]ı Heinrich'is getirdi' Hein-

rich miıasçısr o

lanndan biriyle
sanelerinden ge

ratorluk yakında doğacakh.

5 Kuşçu Heinrich diye bilinir {ç.n.}.
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Kutsal Roma-Germen
imparatorluğu'nun kurulu şu

Kuşçu Heirırich başarılı biı hiiü<ii'rndar oldu. Macaılarla baıış
antlaşmasıru imza]adı ve bundan yararlanaıak Danimarkalrlan ve
Slavlan çekilmek zonında buakhktan sonra dağınık Alman toplu-
luklan bir aıaya getirdi.

Kıızeyin sınrrsız ovalarında sadece kentlerin istilalar karşısın-
da gerekli engeli oluşfuıabileceğini arüamşh: hirn zorluklara rağ-

merı kerıtleri kurdu ve kalelerle güvenilir hale getirdi. Kent halkuu
yarahnak için de her kaynaktan faydalandr, gerektiginde hapisten
gkardığ haydutlan bile aldı. Ileride Büyfü Seçicil ve Büyiik Fried-
rich de a1mr yola başvuıacaklardr.

933'de Heinrich, Macarlara savaş açacak kadar güçlendiğine
karaı verdi. Onlan yenemedi. Ama Almanya'ya, kerdini savrınabi-
leceğini kanrtladı. Ve gelecek için kendine olan güveni arth.

Büyfü otto (I. otto)

oğlu Büyiik otto arhk daha kapsamlr bir siyaset güdebilirdi.
Istilalara kaışı koyabilmeyi amaçladığ için, güçlü bir merkezi ikti-
dar başka bir deyişle, derebeylere boyun eğdirecek bir sistem isti-

yordu. Bıırıurı içirı, ruhban sınıfina ve halka dayan&; gelecekte
Fransız Capet Hanedaru'n:n siyaseü de bu olacakh, çiinkü bu zo-
rurüuluğun siyasetiydi.

Oncelikle kendi ailesine güvendi. Kaıdeşi Bruno'yu KöIn pis-
koposluğurn getirdi; Bavyera Diikalığı'ru kardeşi Heinrich'e,
Schwaben Dii*aj-ığ'ru oğlu Rudolf'a verdi. Bu, hemen başan getiıe.

l Prusyo'nın kurucusu soyılon imporotor Friedrich-Wilhelm (ç.n.l.
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cek kusu.rsuz bir yöntemdi ama gelecek için ağu Sonuçlara gebeydi.
Otto, karısından kendisine intika] eden Bourgogne'a Vienne

Ve Lyon'u da kath; Provence'a vasalhğıru kabu] ettirdi; Kral Louis
d'outremer'i Karolenjlerin Rheirı]and tizerindeki hak]arını kendisi-
ne geri Vermek zorunda bırakh.

Sonunda Alman feodaiitesi, tetüike olarak gör,düğü Otto karşr
sırıda kendini savı-ınmak için harckete geçti. t orraine, Saksonya ve
Baı.yera biı "ulusat çıkarlar birligi" kıırarak biı araya geldiler. Yenilen
Otto esir düşti.i ve Mainz Antlaşmasr'ru imzalamak zorunda katdl.

Fakat yeniden başlayan Macar akırı]arı Alman derebeyleri bo-

1ıın eğmeye ve bir kez daha Otto'nun bayrağı alhnda toplanmaya
zorlayacakh. otto Macarlan Lechfeld Savaşı'nda kesin bir yenilgi-
ye uğrattı ve Recknitz'de Slaviarl yendi. Bu iki savaş yeni bir çağın
başIanglcr olacaktr: istilalar devri kapanmrşh. Almanya Avrupa'ya
egemendi, Otto da Almanya'ya.

orıiinde pek çok seçenek vardı. Doğu'ya yönelebilir, etkisini
Macaristan yöniine taşıyabilirdi. Kuzeydoğu'ya dönebili1, Charle-
magne'ın Saksorılarla olan savaşrru, Slavlara karşı yeniden başla-
tabilirdi.

oysa o, en önemli hedefin, kencli otoritesini sağlamlaşhrmak oI_

duğtırıu ve bu otoriteyi sadece PaPanrn yasallaştırabileceğni düşü-
nüyordu. Charlemagne'rn anrsr onda bir saplanh ml olmuşhr, yoksa
Kısa P6pin'i zor|ayan gereksinimler onu da mr yörılendiriyordu ?

Krrm:zı Roma togası, arhk elle fufulur hiçbir gerçeği ifade et-
mese de, hayal güciiırıe hükmeden tek simgeydi. Bah, bir imparator-
dan gelmeyen ve Roma]r olmayan lriçbir diizeni kabul etmiyordu.
Bah için imparatorluk ölmemişti: sadece talihsiz ve karanJlk dö-
nemlerden geçiyordu. Beş yiızyı] soııra hAlA yeni bir TiaianlıS'u, ye_

ni bir Teodosios'u bekliyorlardr. otto bu inaıçla Alpler'i aştr ve so-
nr-ında Roma'ya girdi.

Thç giyme

Roma'da aşağılanmış bir papa buldu. XII. }ohannes çevrede-
ki topraklarda egemen olan Romalı soyluların korkusu içinde yaşr
yordu. Karolenjler Kı_ıtsal Kilise'yi Lombardlardan kı-ırtarmışh; son-
ra anarşi onu Karolenjlerden kı-utardı ama baroıı-Iarıri, Latiunı çete.
lerinin başındaki Roma]_ı soylularıı'ı oyunca ğl durumı-ırıa getirdi.

otto diizeni sağladı. Savıınu]maktan mutlu olan XII. Johannes,

2şubaİ962'de ona taç giydirerek imparator ilan etti. Charlemagne'a

ait tahsisat bi kez daha, resmen kabul edilerek yasallık kazandı.

Germen kökerüi Kutsal Roma lmparatorluğu kurulmuşhı. Ama,

imparatorluğun hiçbir zaman kurhılamayacağ zorluklar hemen su

ylizıirıe çıkh. otto, piskoposlan, hatta Roma piskoposunu seçme

hakknın kendisine ait olduğunu iddia ederek seçimi yapmak iste-

di. )(II. joharınes kaşı gkh. otto onu tuyanetle ve yeminini boz-

makla suğadı ve papaLıktan azletti, bir randevuya gelmemesini

sebep gösterdi. Başka bir papa seçü: Leo. Ne var ki Almanya'ya ğt'
mek ijzere Roma'dan aynldrg, gtilrı Romah derebeyler ayaklandr,

Leo'y, papaİk tahtından indireıek yerine Benedicfus'u getirdiler.

imparator stiratle geri döndü. Ayaklanmayı acrmasrzca bas-

hrdı. Roma belediye başkarunr, saçlanndan, Marcus Arırelitş'un
heykelindeki ahn kuyruğuna ashrdı; sonra parçalanması için emiı
vermeden önce çırılçıplak halka teşhir etti. Thrih: "Karşı cephenin

mezar kazıcı-lan bile öldünildü" diye yazacakhr. otto, dördii'rıcü

bir papa seçti, )otr. }ohannes ve onurıla yeni biI arılaşma imzaladı.

Roma]r]ara gelince... terör orı]an mat etmişü.

Sistem ve zorluklıır

Böylece Kutsa-l Impaıatorluk'taki dram daha kurulduğu gı.in-

lerde başIamış oluyordu. Charlemagne'ın hükiirndarlığ döne-

minde bun]aı olmadı, çtinkü Charlemagrre, kuşkusıız kendi isteği

olmadan sahip olduğu kutsal onurdan faydalanmak için hiçbir şey
yaPmamıştı.

Ama otto, krrmlz imparatorluk gysisini, Chaılemagrıe gibi,

hiç emek harcamadan kazanmamışh; o, elde etmek istemiş, uğraş

vermiş, pazarlrk etmişti. Ttim politikasrru ve kuracağı hanedanın

kaderini bu taç giyme başrısına dayandıççırşh. Bu neden]e, sis-

temdeki olumstızlar çok çabuk kendini gösterdi.

En beliıgin olumsuzluk coğrafyada görüüyordu. otto ile Jo-

hannes arasrnda imzalanan anlaşmanın temeli, papalık merkezinin

Germen ordusu taıafndan korunmasıydı. Eğer Roma Saksonya'da

olsaydı brından kolay bir şey olamazdı. Ama çok uzakh: impara-

tor ii]kesine döndüğü an, korunma sözden ibaret kalıyordu.

Bu nedenle imparatorluk, Roma ile hiiü<iimdara bağlı devlet-
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ler arasındaki uzaklrs aza|tmağa çalışacaktır. Saksonya'run yerini
Franken'in Sal2 Hanedaru, sonra Schwaben ve nihayet Avusturya a-

lacakh. Imparatorluğun yaPısının da gerektirdiği bu gtineye kay-
ma olgusu, açık bir tehlikeyi de beraberinde getiriyordu: Kuzey Al-
manya, merkezinin kendisinden her giin biıaz düa uzaklaşhğr bu
sistemden kopabilirdi.

olguların yarathğı zorluklara hukuk karmaşası da ekleniyor-
du. Kutsama, gerçekte biıkaç konuyu kapsıyor ve çok şy ifade edi-
yordu. Bu, papanın Tann adına yaphğıbir yetki ve görev devriydi.
Bu açdan her şey çok açkh: imparato1, bir fief olarak, papanın sü-

zeren sıfahyla kendisine verdiği ilahi bir bağışı alıyordu.
Ama papa, istediğni kutsama özgıirlügüne sahip defldi. Sa-

dece Germanya kralr imparator tacıru talep edebilirdi. Şu halde, pa-

pa tarafından i]an edilmeden önce, imparator ırnvaru a-lacak kişi ya

da ai]e, Germen halkrnın yetkililerince seçiliyordu. Bu agdan, papa
yeni bir imparatorluk yaratrruyordu: sadece onaylryordu. Tarırı za-

ten karanru açıRamışh: bir zafer bağrşlamşh (seçilme bir zaİerdır),

Bu dunrmda, taç gıyme olgusunun en önemli kişisi papa de-

ğil, imparatordu. tmpaıatorluk -Augıısfus'unki, Tiaianus'unki- de-

vam ediyordu: papa bu süıeküiıig- içinde yer alıyqrdrı "Kra] öldü !"

diye bağırdıktan Sonra veliaht prensi kral olarak selam.layan haber-

ci gibi!
Fakat, öte yandan kutsama, belli bir yere -Roma'ya- ve belli bir

koşula bağlıydı: Roma halkrnın "alkrşına" yani, kendisine tarıın-

mlş bir hakkı kullanarak, Germanya'nın önerdiği adap kabul ya
da reddetrne hakkma. Roma'nın surlan dşında yapıtmş biı papa-
lrk kutsamasırıın geçerli olup olmayacağı tarhşıJrr hatta. San Piet-

ro'dan gayrı bir yerde yapılarıın bile değeri olacağr şüphelidir.
Benzer zorluklar Konstantinopolis'te kolayca aşlmşh. Ba-

h'da, aksine, birbirine ek]enerek, çözilemez hale geliyordu. Çiinkü
Bahlı kawam]ann engeline ça1pıyordu. Dffi inancı "Sezar'ın hak-
kı" ile "Tann'nrn hakkı"ru birbirinden ay:-rlyor, sonra birbirinin
karşrsma getiriyordu; "kibir]ileri aşağılayarak alçakgönüllüleri yü-
celten" Thıın'yı tebcil ediyordu. Doğu'da iktidar, Tannsa] iyi niye-
tin tereddütsriz sembolü kabrı] edilir. Bah'da da kuşkusuz iktidann

2Fronsız monorşisine uzun süre hökim olon ve tohlın sodece erkek vdrislere geçme-

sini emreden yoso (ç.n.}.

Tanrı'dan geldiğine inanıtlr; ama öIçü değişiktir: her şey Taıın'dan

geldigi giui iı.tıaar da Thrırı'dan geliı, o kadar' Bah' kumızı giysi

"i", 
;; ve krlıcın erdemin işaretleri olduğrına inanmaz' Aksine'

güciirı, tıpl,:ı zengirüik gibi, gtinatı]arln anasl olduğuna inanma eği-

t-i"a"ai'. Bu durumda, Doğu'nun önceden kabul edilmiş bir an-

laşma gibi algıladığ kutsama, Bah'da koşulların yarathğ'ı bir an-

ıaimazirg, (mucize saplabilecek bir başanyla) çözmek zorunday-

dı: kiliseyi, arhk onun ayrılmaznitelikleri haline gelmiş olan guç-

siızli.ik ve beceriksizlik görüniirntirıde kurtarması gerekiyordu; ik-

tidan Incit'e samimiyetle inanan insarılarca knanan' onaylanma-

yan bir güç olmaktan kurtarmasr gerekti' Kutsama' imparator ile

pupu u.*-aa öyle biı misük bağ oluşturuyordu ki' her iki taraf da

uy.,' rumunda birbirinden üstiırı, a1m-ı hizada ve biıbirinden aşağl-

da oluyordu. lmparator papalığ konımak zorundaydı; PaPaysa

lmparatorun miiüki.ınü genişletip, arhrmakla yiikiirılüydü' Papa'

otoritesini,Tarur,nınonagönderdi$-kendisinindebunainandığe-
koruyucusunun emrine verecek ve koruyıcu da güci'inü' PaPanm

saygırüğıru arhrmak için kı:llanacaktı' Sonuçta' papa' gitgide daha

'in" 
u" aur,^ uysal; imparator gitgide daha güçlü ve daha alçak-

gönı.iıllü olmak dıırumundaydı'
Sonın çok açktı: papa, saygırılığ arthkça' daha az uysal ve

uyumlu göri.i'rıecek, imparator gücü arthkça daha az alçak gönüllü

olacakh.
Bu sorunıın çözii'ınü başan ve zaİerd\' otto bu gerçeği çok ça-

buk arıladı. Böylece, olağanüsti.i başarılı olacak bir Hıristiyanlaşhr-

ma siyaseti uygulamap düşiirıdü; bu başarılı siyaset -onu uygııIa_

yan impa'atorla birlikte_ PaPaF da büyütecek' yüceltecekti' eli ko-

lu bağlı olsa bi]e.

BalaYr

otto bu kararla önce Bohemya'ya HıristiyanJrğ kabul ettirdi'

Dinini değiştiren Prag'da biı piskoposluk kurdu' Sonra hiç guçliık

çekmeden oğlu tr. otto'1rı da takdis etti'

oglunu, Nikeforos Fokas'ın yönettiği B uars'Ia' tahtın asıl sahi-

bi olan Makedonya Hanedanı'ndan, hükiimdann kardeşi Teofa-

no'yla evlendirmek istedi. Nikeforos bu evliliğın' B2ans'ırı itibarııa

layk olrnadığına hükmetti' Konstantinopolis'in imparatorundan
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"i", 
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'in" 
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BalaYr
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başka imparator tanımryordu. ioannes Tzimiskes daha az haşin
veya az kuşkucuydu. Evlilik kutlandı. Neşe içindeki Bah, impara_
torluğı.ın birbirinden kopmuş parçalarırurı Sakson Sezarların saye.
sinde bir araya geleceğni umabilirdi.

otto]arın ve halklarının Baans, a böylesine meyletrnelerinin
nedeni Roma'nrn arusı mıydl ? Kuşkusuz, Doğu'nun büyüsü de
vardr. Gerçekte de ortaçağ yüzii,rıü hep Doğu,ya çevirmiştir. Bi_
zanslı prenseslerin bir saplanh haline geldiği I. otto'dan, Sicil-
ya'da ve Suriye'de, hemen hemen de bir Sarazen gibi göninen II.
Friedrich'e dek.

Papalığn üç y izyıl boyunca Vazgeçmeyecegi büyük rüya, el-
lerini ona uzatrruş Doğu'nıın hayaliydi. Bu, Haçlı Seferleri,nin çağ
olacakh, süslü, değerli sakanç takun]arırun, kakmall zırh]ann, bü-
ytiılerin, sihirlerin çağı olacakh. Saray kadırılan/ uzun sivri başIrk-
lanrun ucuna, iran'da ve Suriye'de kadı.Iann çok sevdigi ti.illerden
iliştireceklerdi. Konstantinopolis'in keşfi, o çağm en büyiik olayı
sayılacakb. Vi]lehardouin'in silah arkadaşların:n Bizans'Ia ilk kar-
şılaşhklarında duyduklan derin şaşknlık ve coşkuda sadece,
yoksulltığrın, zengirılik karşlsındaki şaşkın hayrarüığı yoktu, göz-
leri öniine serilmiş bu liiksle, onu iik kez görerılerin arzu-lan arasrn-
daki mucizeli uygurıtuk da vardl. Bu görkemli zengirüiğin içinde,
on]an en çok etkileyen, mermerler ile altırüar değil, kutsal eşyalar-
dr. Bizanslr Bakire Meryem, ilk anda Bah,yı fethetrnişti; Dando-
lo'nun Haçlılarının, Bizans1 işgalinden çok daha uzun ömürlü ve
çok daha etkili olacak biı fetih.

Kuşkusuz şimdi, imparatorluğun başarrsr ve zaaİı, yumu-
şak bir geçişIe Doğu'nun Baf,'ylauyr.unrınıın sağlanmasına ve çöl-
Ierin değil, ormarılarm iiılkesi olan bu yerde bir çeşit halifelik yara-
tabilmesine bağlıydı.

II. otto yirmi sekiz yaşırıda öldü. Genç yaşta öIifun]eriyle im-
paratorluğun zaten büyük zorluk]aı içindeki siyasetini büsbütiin
karmaşık hale getirecek Germen Sezarların ilki olacakh.

[I. otto, babasmrn ve dedesinin büyük hedeflerini benimsedi.
Alloşlaıucak zaferler kazandı. Macaılaç şefleri Isfvan,ın önderli-
ğinde Hıristiyan]ığı kabut ettiler. Imparato1, Kilise,nin biı siire son-
h "az|.'' ilan edeceği Istvan'a kral payesi verdi. Lehistan,daysa FIı-
ristiyan}k o kadar h:zlr yayüyordu ki ottq I€histan Kilisesrni Al_
man Kilisesi'nden ayırarak bağmsız hale getirdi. İmparator, kü{tiir

değerlerine olan büyük tutkusunu Bizars]ı arırıesinden atmştı. Pa-

pahğa iirılü biI bilim adarru olan doshı Gerbert'i3 getirerek Kilise'ye

büyiik hizmet etmiştir. Böylece imparatorluk ve PapaLık birlikte bü-

yüyoı gelişiyordu; Büyiiık otto'nırn hayali gerçekleşiyor gibiydi ve

Roma derebeyliğinin isyanı, artık hiç kimsenin bir kez daha yaşana-

cağrna ihtimal vermediği eski bir korku-lu rüyaydı sadece.

Ne vaı kibu korkulu niya geri dönecekti, çok da gecikmeden.

Hayal kınklrğr: Romalrlann isyanı

III. Otto, 1001 yıJında Roma'ya döndü. Orada akşlayan eller

bulacağınr Sarımlşh. Isyanla kaışilaştı. Romalılar ona karşı ayak-

lanmıştı. Kuşkusuz, isyan etrnelerinden çok, nankörlüklerine iizül-

dü: "Ne ? diyordu. Ben sizler için canrmr ve ordulannr telılikeye at-

trm; sizleri evlat yerine koydum ve siz bı;na karşılrk beni kovuyor-

Sunuz, öyle mi ?" Isyan çabuk bashrı]dı. Ama imparator da yıkı-I-

mş hayalleriyle çok uzun yaşayamadı. O içtenlikle bir Germen-

Italyan birliğine inanmşh. Gerbert'ten dokı-ınaklı bir a]çakgönüllü-

li.ikle "kendisini, Sakson karıından gelen sertlikten anndrrmaslru"

istedi. Ve Roma'nrn, imparatorluğun temel direğinin imparatorluk-

tan nefret ettigini göıdü. 1002 yıJında, heniiz, yirmi iki yaşınday-

ken, Aachen'da, aİzllettigi gibi Charlemagrıe'ın yilı]na gömı.ildü.

Almanya'da hayal kınklığı
Alman direnişi sesini daha yavaş yii-ksettti. Almanya impara-

torluğa sadakatle bağlanmştı. imparatorluk ile FfuistiyarıJık ara-

sında a1mm olabileceğini düşiiırımüyordu.-

Ama bazr olaylar, inkAı edilemez delillerle aksini gösterdi. Bo-

hemyalılar ve Letüer Flıristiyan olmuşlarğ ama imparatorluğa gir-

meyi kabul efoniyorlardr. Elbe Slavlan, putpeıest kaldıRan halde, Ka-

tolik Macarlar Ve l€hleI kadar sorun çıkaffiyorlardı. AzaIstvan'ırı
öIümiinden birkaç ay sonr4 rılusuyla yeniden savaşmak gerekmiş-

ti. Efsaneye göre Aksak veya (Azız) Heirıridı, bir manastrda ölmüş
tiir. Gerçek olan şu ki, Saksonya Hanedanı'run son temsilcisi olacak

bu hi.ikiirndann cesaıetini lırmaya yetecek pek çok nederı vaıdı.

3 ll. Silvester odıylo popo olon ünlü bilim odom, ve moİemoİikçi (ç.n.}. t0r
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Sistemin çelişkileri
Böylece, deneyim.le1, imparatorluğı.ın diiı_ıyevi iktidarını, Kili-

arasında, imparatorluğun dini başkenti ile siyasi başkenü arasrnda
kesin ve nihai bir seçim yapmak gerekiyordu.

Şayet imparatorluktan yana olunacaksa, hükümdann başan-
larmrn karşüğmda devlete sağlamak zorunda olduğu gtiveni
oluşfuramamrş olan papanın kollanmasma gerek yoktw ve siste.

Roma Kilisesi, çok iddialr olmamasr ge-
olarak kalmalıdır. Franken imparatorla-

Franken deneyi

Saksonya Hanedaru,nrn mirasçsı olacak II. Konrad ve oğlu
III. Heirıric}ç Roma karşısında, tahh devraldıklan hiikiimdarlar-
dan daha kararh olacaklardr.

Imparatorluk zaten büyümekte, gelişmekteydi. Korırad Arles

Kı,ıllığl'ııı aldı. -l)oitoulu AgnĞs'le evli ola4 Heinrich'se Akitanya'yı
ıllı.ık ctme hazırlığı içindeydi. Doğuya doğru genişlemiş yeni bir
K, ı rtılcnj Imparatorluğu mu kun:luyordu ?

Kilise, aksine, kan kaybediyordu. Din sömürücülüğü almş
yiiriimüşhi; o kadar ki Itr. Heinrich bazr reformlar yapmap dene.
,li, sonuç alamadr. |ta|ya'ya geldiginde, inanı]maz bir dı:rumda
kırşılaştr: üç papa, üçü de tahta sahip çıkryor, birbirleriyle papalr-

1;ı ;ıt-ıylaşamlyorlardı. Uçı.irıü de azletti ve Peş Peşe üç kez ALman

1ıapa atadl. oyle göriınüyordu ki Roma Kilisesi'nin imparatora bo-

ytın eğmekten aksi halde ltalyan baıorüann oyı.ıncağ olmaktan
[ıirşka seçeneği kalmamışh. Tarihi boürunca Kilise asla bu kadar
iışağılanmamıştr.

Ve bu kokuşmuş Kilise, Bah diinyasırun elinde kalmş tek
ırıanevi varlıkh. onurıla birlikte, kiJttir yaşaml da kesin sona giden
bir düşüş yaşıyordu. Ruhsal hayatn ve manevi değerlerin temsi]-

cisi olan rahip, kilisesini, bir çiftlikmiş gibi idare ediyordu, kendisi
de köylü olduğu içirç her köylü gibi kendine karşı kah başkalan-
na karşr açgözlli ve acrmasrzdr.

VII. Gregorius'un reformu

işte bu nederı]erle VII. Gregorius, Cluny'nin ürüü reformcu
öğretisini yayarak ve gerçekleştirerek, sadece Kilise'yi yeniden ya-

pılandrrmakla kalmamış, Batı'yı da kurtarmrşhr.
Adr Hildebrand'dr. Toscana'da doğdu. Cluny'de keşiş oldu.

Bu inanılmayacak kadar cahjl ve çtinimüş Armıpa'da, yeniden bi-

çimlendirmeye çalrşhklan Flıristiyan öğTetisini temsil eden bilge
rahiplerden ders aldr.

Flildebrand yoksı.ıl bir ailede doğrnuş ve anarşinin i.ilkeyi
sardığ, Norman, Arap, Macaç Slav isti]acılaruıbirbiri peşi sua gel-
diği, senyörlerin ve papazlann aldığ haraçlaıla devletin tiim

cuctinü kaybettiği yoksul halkın bir grin bu sefa]etin biraz h#ifle-
yeceği iirnidinden bile yoksun olduğu bir çağda büyiimiişhi. Din
sömtirücüüğii zaterı dünya ma]ından yoksun olan halkı, kilisede
buldugu teselliderı, yani manevi zengirüikten de mahrum bırakı_

yordu.
Hi]debrand en ağır yararunburada olduğunu arüamşt. Tıp

kı tedavi etrnek istediği insanın tiım orgarılarının hasta olduğunu
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1;ı ;ıt-ıylaşamlyorlardı. Uçı.irıü de azletti ve Peş Peşe üç kez ALman

1ıapa atadl. oyle göriınüyordu ki Roma Kilisesi'nin imparatora bo-
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na karşr açgözlli ve acrmasrzdr.

VII. Gregorius'un reformu

işte bu nederı]erle VII. Gregorius, Cluny'nin ürüü reformcu
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çimlendirmeye çalrşhklan Flıristiyan öğTetisini temsil eden bilge
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sömtirücüüğii zaterı dünya ma]ından yoksun olan halkı, kilisede
buldugu teselliderı, yani manevi zengirüikten de mahrum bırakı_

yordu.
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kı tedavi etrnek istediği insanın tiım orgarılarının hasta olduğunu
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gören Ve bu karmaşık hastahğm, şu ya da bu salgı bezinden kay-
naklandığnr saptayarak o salgr bezinin görevlerini iyi yapmasını
sağIamağa çalışan bir hekim gibi, Hildebrand, yaşadıgrçugau, 

"r,önemli işin öncelikle ruhban sınıfındaki yolstlzluklan örüemek,
brınrın için de Roma KiIsesi,ne kaybeftiğ gücü yeniden kazandır-
mak olduğunu düşiindü.

Kilise de$lse, kim, Hristiyantığa bir dtizen getirebiliıdi?
Papa değilse, kim, Kilise,ye bir düzen getirebilirdi ?
HıristiyanJrğa sağl*h bir hayat kazandumak için şuıılar ge-

rekliydi:
1- Roma Kilisesi bağımsızlrğına kavuşmalrydı.
2- Piskoposlağ PaPalann emirlerini kesinlikie ve saphrmadan

uygulamalıydı.
Aslında bir noktada birleşen bu iki öneri Hi]debrand,ın önce-

]ik]e hedefleri olacaktı. Aziz Petrus,tan alınh yaparak, Hıristiyan tĞ
relerini birkaç basit formı_ilde topladı ve burı.ları cesaretle, yılmadan
Avrupa'daki anarşiyle savaşmak için kullandı:

Sadece Romalr Papa evrensei Hıristiyanlrğm başı olabilir.
Sadece o, piskoposlan atayabilir.
Sadece onun emriyle toplanan bir konsi] him FIıristiyanlan

temsil edebilir.

Sadece papa Kilise,de en üniftsek otoritenin süibidir.
Papa hiç kimse tarafından yargılanamaz.
Kendisi herkesi y argl'ay ablJır ; imparatorlan tahtlanndan in-

direbilir ve onursuz ve kötı-i hiikiiırndarlarrn tebaasrru vasall* bağ-
lanndan kurtarabilir.

İıt yrizyııaraan beri Hıristiyan teolojisinde var olan bu kaziye-
leri formüler halinde alt alta getiren Hildebrand, böylece gerçek bir
"Katolik hakları bildiisi" meydana getirmiş oluyordu. Bu hakla1,
dtinyarun görtiıı_ıhisünü değiştirdi. Her biri, Hildebrand'ın orı]an
formtil haline getiıdiğ çağda, birer kurtuluş çaresi oldu. Her biri,
dokuz ylızyıLsonra, Avrupa]ıların hAlA yaşamlarını korumak için
sığndıklan arutın temel taşlanndan biri olmakta devam ediyor.

Sonuçta, her şey papadan geliyor Ve ona dönüyordu. o hal_
de, her şeyden önce, paparun seçimi özgriı o]ma]r ve Seğci Kardi-
nal]er Kurulu, Tann,nın Flıristiyan dünya için gönderdiği PaPayı
seçerek Thnn'nrn buyruğuna uymalrydı.

Bu nederüe, 1059'de, Hildebrand, Papa tr. Alexander,i, Seçici

|.',ıı-tliı'ıallcr Kı_ıru]rı'ı'ıun gcrckirsc lltlına'rırn dışlnda cla toplanabile-
, ,1ii ktıııusunda bir kararııamc hazır]amaya razıeltı. Seçici Karıdinal-
lı,ı Kıırulu, toplanh yerini değştirme hakkına sahip olmakla kalmr-
yı ıı; iiyclerinde de kcndi karanyla değişiRik yaparak kurulu rüşvet
, ı l.ıbi lccek olarılardan temLleme imkArıına kavuşuyordu: kurul ijze.
ı ıııc lıiçbir gölge dtişmemeliydi -yeter ki din sömi]rücii]üğü engelle'
ııt,[ıilsin !-. Tereddüt konusu olabilecek hiçbir şey, bir gelenek, bir tĞ
ı1,/ Cn saygln olarüan bi]e, kuru]un esas görevi olan özgiirliik ve ba-

1iııllsızlrktan düa değerli olamazdı. Latium'un barorüan onu tehdit

ıııi cdiyor? Roma'dan kaçsm! Hiiktimdarlar bazı şaibeli din adam-

l, ı rı nl ml gönderiyor ? on]arr atsırı ! Birilerinin kölesi olmuş ya da sa-

ı ılınış bir kuruldan daha büyiik rezalet olabilir miydi ?

Ne var ki, emrinde memur olanpiskopos bir baronun serfi ola-
rık kaldıkça papa otoritesini kullanamazdı. Tayini ruhban ya da

llalk tarafından yapilan, ya da hijkümdann atadığrbir piskoPos/ Pa-

1ıaya nasıl sadakatle itaat edebilirdi ? Papa piskoposa biı emir verdi-

ği zaman hiç kimse ona: Seni kim atadı? diye soramamah, hiç kim-
sc bir vasallık ilişkisini biı yemini ileri sürerek onı.ın görev yaPma-
sı ru engelleyememelidir.

Hildebrand şı.ınu anJryordu. Feodalite di.inyasında kilise hi-
yerarşisi, kendisi, hirn öteki]erden bağ.msz olarak, bir çeşit vasal-
[ık oluşturmalıydı. Reformun manhğ atama Sorunu iizerinde dur-
mayı gerektiriyordu.

Atamalar

Hi]debrand sorunun çok çapraşık olduğunu biliyordu. Birçok
piskopos -mesela Kö]n ve Maınz'İa- ayru zamanda kraldr. Hepsi si-

yaset terazisinde "diinyevi" güçlerinin "ilahi" güçlerinden çok da-

ha ağrr bashğ bir diizende, olağanüstı-i yetkili ve güçlüydti-ler. im-

Parator, kuşkusuz, orıların atanmasr konusr:na ilgis2 kalamazdı.
Bu piskoposluRar, diikalrk]ar kada1, bazen daha da fazla gelir sağ-

lıyordu. Küçtık piskoposluk çevrelerinde bile, piskopos imparato
rıın sadakatinden kuşku duyabileceği kaygısıyla -bu bir intihar
olurdu- "dtiırıyevi" yetkilerini çok fazla kullanamryordu; en zengin
kaynak da dini kurumlardı. Devletin varlrğını tehlikeye atrnadan

bu kaynaktarı vazgeçemezlerdi.

VItr. Gregorius, bu iddia]an kabu] edemezdi. o "dünyevi" ve t05
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[ık oluşturmalıydı. Reformun manhğ atama Sorunu iizerinde dur-
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"ilatıi" aynmıru da kabul etrniyordu, çiimkü sonunda biri öteki için
zorunlu oluyordu. Devletin göreü kıJrcıyla adaleü sağlamakh ve
Kilise -dolayısıyla papa- yeryiizi.inde bu adaletin yargıcıydı.

Bunurı]a birtikte Gıegorius monarşilerin vazgeçilmez zorun-
lu]uklarırıın reformun önüne dikileceğni bilecek kadar akıllrydı.
Öğreti olarak, kuşkusuz, "diirıyevi'' olarıta ,,iiahi,, olanı kaşı kar-
şıya geürmeyi istemiyordu. Ama kesinbiı seçim yapmak gerekirse,
Hildebrand'ırı tercihi belliydi: piskoposlann bağımsızılğıru elde et-
mek içirç piskoposluklann "dti,rıya mallanndan,, vazgeçilebilfudi !

Kilise, Tann'ya yoksul olarak da hizmet edebilir; ama birileri-
ne köle olarak bunu yapamaz. Evet, mallan da savunulacakh4 ama
ikinci planda kalarak; Hildebrand'ın asla vazgeçrneyeceği, yenil_
mez kalesi kilisenin bağımsızlrğıdır.

Papazlara evlenme yasağr

Aslmda, piskoposu htikiilrndara karşı savrınmak da yetmi-
yordu. Hiikümdarın serbest bırakhgı piskopos, bu kez de vasal]ık
bağlanrun ya da aile ilişkilerinin kölesi oluyordu. Işte papaz|ara
evlenme yasağ getiren kanunun gizii gerekçesi budur.

Hildebrand bu yasayı ten zevklerinden uzak futmaktan çolç
orüann, yeni hanedarüar yaratnasına Ve mensuP olduklan ai]eler-
den yana davranmasrna engel olmak düşüncesiyle hazırladı. BekAr
rahiplel, ola ki bakir kalmayacaRardr; ama arbk baron olamayacak
ya da baron gibi dawanmayacaklardı.

Gerçekte VII. Gregorius, piskoposlar için, belki de sontında
kendisinin yok edileceği bir savaşa girişirken, orılara da çok gü-
venmiyordu. Bu eski köy çobaru, bu eski manasür çömezi için Kili-
se'nin prerısleri her zaman, şüpheli ve güvenilmez ka]acakh. Pisko-
poslaın, PaPaya karşı ku-llanabi]ecekleri en etkili sila}u ellerinde
bu]rındurmalanna izin veremezdi, bu silah, konsi]di, papayı azlet-
me ye&isi olan konsil. Bu sila}u kırrrıak içın Vtr. Gregorius sadece
PaPann konsil toplama yetkisi olduğunu ve konsilin hiçbir koşul-
da kendisinin tistiiı-ıde kabu] edilemeyeceğni i]an etti.

Bu önlem, a;mr zamanda, kendisinin papalık elçisi olarak gö
revlendirdi$ piskoposlann yetkilerini de sıruılandrmak için alm-
mıştı. Doğrudan paparun temsilcisi olduklanndan, gittikleri pisko-
poslukta, piskopostan daha iübaıIıydılar. Kiliseler orıJarı,, Aza Pet-
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rtıs''ı-ın kcndisiymiş gibi karşılamak zorrındaydı'

netmiyorlardı. Işte bu nedenle Hildebrand, papa seçimini onlara

emanet etmeyi yeğlemişti.

Kj]ise, arhk, bir soylulaı cumhuriyeti otmaktan çkarak gerçek

bir monarşi oluyordu. ML Gregoriııs, iki büyük ve önemli destek

de veriyordu. Kjlise hukuku ve papalığm ekonomik bağrmsızlığ-

içine gömüImüştii. Yolsuzluklar, kalları güçlendirirkeo küçük ki-

tiseleri, mezarlrklan bile kendi mallan faız eden baslİköy papazla'

nnırı ailelerine de refah sağlıyordu' Ama reform gene de başarılı

oldu, çiiııkü ti.irn Hıristiyarıtıkta karşr konulamaz bir coşkuyla be'

nimsendi. Kilisedeki karmaşa o derecedeydi ki, bundan yaran

olanlar bi]e arhk sona erdirilmesini istiyorlardı'

Siyasi alanda, lmparator III' Heinrich'in öli'irnü ve yeni [mpa-

rator[V.Heinrich,inçocukoluşubirkaçyılHildebrand,ırıişiniko-
Iaylaştırdı. Imparator IV. Heinrich'in reşit olmasıyla sorunlar baş_

layacaktı.

Atamalar kavgası

IV. Heinrich, kendine ait olan yiiksek rütbeli papazlan seçme

Bahh krallar da

göriiı:ımüyorlar-
ödeyeceğini, fa-

kat papanınbu cömert hareketi vasalhğın işareü olarak görmeme'

.i g"."ı.tıgi"ı" söyli.iyordu- "Bir bağlıl* akdi yapmay asla isteme'

dim, diYordu,
Franken az gı'ıruılu

değildi kuşku erekve Ro-

4 Piskoposluklordon popolığo yopılon sürekli moli destek (ç'n')'
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ma'ya daı U şm adan, bazı piskoposluRara atama yaph. VII. Grego.rius uyarıları ar'trrdı. Sonuç alamadl. o zaman bir karamame i]an
edildi:

1- Yüksek rütbeli bil din adamı atayan bir laik kral ya da im-
Parator; aforoz edilecekür.

2- Bir laik tarafından atanrnaJn kabrıJ eden him din adam-lan
günahkArdlr.

IV. Heirırich cevap olarak, Worms,da bir ruhban meclisi tçla-
dl ve papaııın tahttan indirilmesine karar verdi. O zaman c."g"r-
us imparatoru aforoz etti.

Aforoz cezasr Almanya,da, rmparatonın korkfuğundan da
daha büytik bir tepki yarath;papa bile btı kadanru rırnrnarruşh.

Alman ulusu, tı.im Avrupa u]uslarr gibi, Kilise reformunu des-
tekliyordu; \4I. Gregorius,un büyük srygoırg, vaıdl. öte yandan
ottolann Kilise adma vesayet altına aldıgı d"."eu"yı"a bu bağımlıh-
ğa çok zor katlaruyorlardı. Imparatorun aforoz edildiğini .;gre.,i.,."
başkaldırdıIar. IV. Heirıriü, iki cephede birden, dışarıda papayla ve
içeride baronJarla savaşamazdı. İki seçeneği vardı, ya Ottolarrn ese-
ri olan merkeziyetçi yapırun çözülüp dağlrnasru göze alarak tebaa-
sının yardımını sahn alacak, ya da Almanya,da imparatorluğun dü-zenini ve güciinü korumak uğruna KiJise;yle arıIaşacak ve Ğ.ego.i-
us'un huzurunda aşağıIanacaktı. BiI otto uelti tereddüt ederdi: oRoma'yla ilgili konulaıa, en az Aimanya konruu kadar önem verir-
di çiinkü. Ama Franken M Heinrich için sadece impaıatorluk vardı.
Aşağılanmayı tercih etti.

Canossa

BaşlaLrığı kavgadan blıaz d,a ürken Gregorius, anavatanr Tos-

:ana'ya 
sığınmış, güçlü dosfu Kontes Matilda,ya konuk olmuşfu.

Hiçbir Avrupa kenti Ki]ise reformı:nu Eloransa kadar coşkuyta kar-
şılamamrştı' Gregorius'a bağlıllğnı ve yolsrızluklara olan nefretini
korkusrızca dile getiriyordu. Kadırüar aglayarak sokaklarda dolaşı-
yor: "IIz' Isa bizim-le burada ka]amaz *tı., ırıy-.ıı Simons onu bı-
rakm-ıyor l" diye bağırıyorlarü. Bı:na rağmen, ihtiyah elden bırak-

o.']]':"'"',d" yopllon yolsuzluklor, kutsol eşyonın çolınmosı, sotılmosı vs. ondon bilinırol [ç.n.].t08

ı ıı, ıy,ıır ktın[cs, iilılii dosttlnu kılrumak için, silahlı adam.larından olu-
.,.,ııl lıir lırduyı-ı -zatcn girilmesi çok zor olan- şatosunun, Gregorius'a
:,ı1l,ııı.ik tılan Cantıssa Şatosu'nun çevresini sarma emri vermişti.

lınparator, üzerinde tövbekArlara özgü giysisiyle, ortaçağ'ın
:,iıııgt,lcrc futkun zevkine çok uygurı olan piyesteki roliinü o1ma-

ı ı ı, ı k üzere oraya geldi. Gregorius ve Kontes Maüida belki de senar-
ytlytı çoktan hazrlamışIardı. Uç günve üç gece, IV. Heinrich, karın
,ıltıııda' kontesin irsafa getirdis PuPu kendisini kabul etsin diye
lx'klcdi. Heirırich tam anlamryla aşağlanmşh. Ama orada her

şt,ye rağmen elde etmek istediği şeyi aldr: çok }ısa sürede tekraı
lt'thcdeceği tacıru.

Bılndan böyle taraftarlan çoğalacaktı. Alman soylularr, karşr
sıııa bir "antikral" -Schwabenh Rudolf- çıkardıklanndan beri, ara-

lıruıda böliinüyorlardr. Senyörlerin çoğu Heinrich'e olduğu kadar,

liuıiolf'a da baş eğmek istemiyordu.

imparatorun zaİen

IV. Heinrich'in direnişi giderek ses getirmeğe başhyordu.
Gregorius korkmuştu, imparatorun oruırunu yeni bir aforozla ku-
mayı düştindü.

Ama ilk aforoztın öldiirLicti bir darbe indirmiş olmasına kar-

şm, bu ikinci hemen de hiç etkili olmadı. tmparatoç aşağrlanma-
sıyla daha da büyiimüşti.i saıki. Canossa'dan beri o arhk Tanrı'nın
boyun eğdirmek isteyeceği biı üsti.ilrı varlık değildi. Pişman olarun
yticeliğinin, PaPann y"ıiceligini aşhğ bir olayla kusuısuz bir töv-

bekir olmuşfu. Canossa'daki sahne, Gregorius'u bi]e aşan mistik
bir güç kazanmlşh. Gregorius, güçlü kişiliğiyle düşmanLıklan ol-
dugu gibi coşkulu sevgileri de, kışkrhyor, tereddütsiiz boyıın eğ-

melerin yanında isyanlara da neden oluyordu. Almanya, PaParıın
krallarıru tayin ehnek ve o kral aracüğyla kendilerini yönefrnek is-

tediğini antamşh. Bunu kesirüikle kabul edemezdi. Heirırich'in ta-

raftarları aıthkça RudoU'unki]er azaldı, üste]ik o, RomalıIarın suç

ortağr gibi göri.inmüştii. Rudolf Yenik düştii ve öldiirüldü.
Alman piskoposlaı, o zaman Heirırich'in isteği iizerine papayı

azlettiklerini ilan ettiler. lmparatora karşı koyabilmek için, Gregori-
us, Sicilya'nn Norman Kra]r Guiscardo'dan yaıdrm istedi. Ama Gu-
iscardo o srrada Bizans'la savaşıyordu. Ve Bizans Heinrich'e paıasal
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destek verdi; bu desteğın yaran kısa stirede bel]i olacakh: Heinrich

1084'de Roma'y aldı. Papalrğa, bir antipapa, trI. Clemeııs'i getirdi.

Antipapa Gregorius'un karşısında uzun si.ire direnemedi. Ama yal-

nrz bırakilan Gregorius da savaştan çekildi, Sant' Angelo Şatosu'na
kapandr. Guiscardo onu ştodan aynlmağa razr ederek Salemo'ya

göhirdü. Roma öğretisinin büyiik Savunucusu/ saı'unduğu öğıeti-

nin üıkılmasına neden olmuşfu; Roma'dan uzakta öldü.

Bu dıırumda imparatorun zaİeirin, atamalar krizinin kesin

olarak sona erdirdiği sarulabilir. oysa feodalitenin iç yapısındaki

kargaşa, sorunlann bir kez daha su ytiztine çlkmasına neden oldu.

Sakson]ar Schwaben]r]ara karşı çıJ<ıyorlardı; lmparatorun kendi

oğlu, ona düşman olanların başına geçti. Kendisini, onca felaket Ve

onca zaferle yorulmuş ihtiyar IV. Heinrich'in karşısında, Kilise'nin
savunucusu ilan etmişti. Baba-oğul savaşı için çoktan karşılıklı
yerlerini almış iki ordu arasında çahşma olmadr: usanmış, düş-

manlarr kadar dostlarına da güveni kalmamış olan M Heirırich,

mücadeleden vazgeçLı. oğluntın adma tahttan feragat etti.

V Heinrich'i de zaten, babasırıın Kilise karşıh siyasetini be-

nimsemekte gecikmedi, hem de daha hain ve daha kumazca. Papa

II. Paschalis'i yakatath, hapsetti ve papalıktan azletti. Yeni Papa Ca-

lixtus taIafindan aforoz edildi. Bu yeni papayı ele geçirmeğe muvaf-

fak olamadr, biı antipapa atama1n denedi. Hırisüyanlıktaki bu çok
başlılığ kınryorsa da, arhk doğal karşılıyordu. Imparatorun papa-

sr da Heinrich'in kücmdan kurtulabilmiş olan topraklaıda Papa

Calixfus'un egemen olmasrna karşı çıJ<madı.

Worms Konkordatosu

Bu drıruma biı son vermek gerekiyordu. V. Heinrich hazırdı
Babası gibi o da, kendini yeterince güçlü hissetnedigi zaman esnek

olabiliyordu. Papa Calixtus da,bazı şeylerden vazgegnek gerekti-

ğini arılamıştı. Bahlı hükiirndarlann da hpk imparator gibi, sivil
vasallann ataffrıa hakkıru PaPaya bırakma eğiliminde olmad*la-
rıru görüyordu. Calixtus, bu gelinen noktada, atamalann hükiim-

darlar tarafındanyaprlmasına devam edilmesini, ancak ruharıi sıfa-

h olan Vasalların sadece papa tarafindan atanmasrru önerdi. Hz.

lsa'nrn vekilleri olarak piskoposlar ancak Roma tarafindan görev-

lendirilebiliıdi; bagışlanmış toprakların sahipleriyse görevi yasallı0
Iıt

sıızt,rcnlcriırdcıı alacak]ardı. Uzun sürmüş bir savaştan Sonra Pa-

1 

ıiı, (i rego rius Rcformtı yaşatabitmek iç",W' Gre gorius'un teokra-

torluk ile Kilise arasında zedelenmiş olan güven ortamını geri geti-

remezdi. Birbirlerine ottolar dönemindeki samimi işbirliğine geri

dönem
suz bir
dft kal
daha dramatik olaylar arasında aynr siyaseti devam ettireceklerdi'

Kilise'ye gelince, o, Gregorius'un gösterdigi yolda yürüyecek_

ti. 1088'de II. Urbanus şöyle yazıyordu: "Geçmişte' sevgili babaruz

mrşh: halk, arhk Kilise'yi, tiim ağırlrğınr güüük hayahnda hisset-

geride kalmrştı. Avrupa şimdi iimitle kıpır l'cpırdı'

Hıristiyan dünyada coşku

Huisüyanlık hiçbiı zaman böyle bir büytiklüğirn mutluluğu-

nu tatsnamrştı. X. yiizyilm sonunda, bu kadar yaşlıyken' gençlik
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mrşh: halk, arhk Kilise'yi, tiim ağırlrğınr güüük hayahnda hisset-

geride kalmrştı. Avrupa şimdi iimitle kıpır l'cpırdı'

Hıristiyan dünyada coşku
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liştiriyorlardı. Flandre'ın, Artois'ırın, Toulouse'un kontlan, Bour-

maz krallığı kurmuşIard-ı. Roberto ve Ruggero Güscardo Platon,un
kutsanmrş adasında hilali durdurmayı başardılar. on]ar ve ha_lefle-

zini oluşfurduğu Akden2,in efendisi olmaya aday gönindü. Avıu_
pa'da,bazen kutsal imparatorluktan bile ağrr bashğı fark edilen bu
olağanüshi krallrğı kuran dAhi maceracı]arrn ihtirasının nerede du-
racağıru kimse söyleyemezdi.

Fluistiyan lspanya islaml
yıl, Peş peşe zaferlerle, yanmad
tı; XI. yi:ayıL]a Katoliklerin karşı

Fransrz krallann ingilteresi
İspanya'nın yeniden fethi

cünden kuwet aldıysa, bir Anj H
önce Plantagenetlerinhayallerin fet-

gişik halkaiarla tek ve bühirı]eşmiş bir uius yaıatrnayı hedefliyordu.
tr. Henüy Ingiltere'de Avrupa,nın en güçlü hiikümetini kuı-ll2 I t3

muştu. Yazık ki sonu çok acı oldu. oğrı-tlan ondan nefret ediyordu;

biıbirlerinden de nefıet ediyorlardı. "Bu bizim doğamız, diyorlardı,

bütiiırı erkek kardeşler birbiriyle savaşacak ve bütiin oğullar da ba-

balarıy|a." II. Henry'nin fü büyiik oğlu ölmüştti. Sadece Richard ve

John yaşıyordu. Henry bu ikinciyi seviyordu; ona Akitanya'p ver-

mek istedi. Richard babasıyla savaşmak için Fransızlaıı yardrma ça-

ğırdl II. Henry ordunun yakhğı Le Mans'tan kaçmak zorunda ka]-

dr. Chinon'da hastalandı, yola devam edemedi. Şansölyesi ona, ken-

disine karşı Frarısa'yla anlaşmş, vatan haini IngilLlerin adlarınrrı

yazü olduğu bir kAğt uzath. Listenin başında prens }ohn'un adı

vardı. Kral: "Artık hiç bir şey umunımda değil, dedi, ne kendim, ne

başkaları !" Bir siire sorıra da öldü. oğlu Riclrard'ın, Flııisüyanlığın
kafuaman Savaşçrsr, Salaheddin Eynıbi'nin rakibi, imparatorluğı.ın

tutsağ, kardeşinin ihanetine uğramş aslan yürekli Richard'ın ha-

yat öyktisü de babasr tr. Henry'ninki kadar talihsizliklerle dolu ve

rrajik olacakbı. Bu, doğrnakta olan Shakespeare Ingilteresi'diı.

Aziz Bernard'rn ve Philippe Auguste'ün Fransasr

Ingiltere Hanedaru'ndaki kan]ı ve acr rekabet Frarsa'ya Ba-

h'ya yeniden hayat veren yarahcl coşkudan başka hiç bir üIkede

görıiJ-medik ölçüde yararlanma 6rsah verdi. AsLında o, bunu hak

ediyordu, çtiıkü bu coşku Cluny'de başlamışh.
Fransa, XII. yüzyılda Avrupa'ya en büyük düşünürü,

Ab6lard'ı ve en büytik konuşmacrsr, AzızBernard'r6 armağan etti.

Kilise'ye en tilrüü papalardan birini, tr. Urbanus'u verdi. HaçIı Sefer-

leri Clermont'dan başlayacak, Frarsız senyörle1, Godefroy de Bou-

illon, Beaudoin, Gitles de Toulouse Suriye krallıklarıru kuracak]ar-

dı. AzaThomas'm kitap haline getiıeceği yeni teoloji öğıetisi Paris
Universitesi'nin potasında hazırlanacakh. Fransız sanah ve mimar-
lığı katedra-llerde başarırıın doruğuna ulaşacakh. Sivri (ya da oji-

val) kemer ilk kez 1737'de Saint-Denis'de denendi. Paris'te Notre-
Dame'da Paris kilisesinin temeline ilk taş 1163'te konuldu. Serş, Sa-

int-Denis'yle hemen de aü,ru zamanda yapıldı. laon Paris'ten biraz
önce. otuz yü mimarLktaki devrimin kendini kabul ettirmesine

6 Cloirvoux'lu Bernord, Xl. y|izyıl Fronsız din odomı, [ilozof, ünlü konuşmocı, Ci-

teoux Torikoh'nın kurucusu (ç.n. ).
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yetti' Inarulmazbir,ıızlaFransa'da ve Fransa dışuıda yapldı. Tole-
do, Bouıges'dan esirılendi; sivri kemer Rheirılandi, Flandre,ı fethet-
ü; Meuse'ü geçti, her şeyi a]hist etti: mimar]-ıl
ray' Thşın yapısal dokusunu bile degiştirü ;;.rfr::J#};IjI
coşkuyla benimsenecekfr: AzızBernard ve Gteaux,Iu]ar yeni sanatakmrnr alkışladı-lar; kent yönetimleri süratle kabullendi. Irsaıılaa
maddenin ağırlığru azaltrruş olduklan duygrısuyla gururlandrlar;
duygrılar ve ümitler de yiikselti]e., t biei.ıe biı]ikte büytidü.Frarşa'nın hiç bir zafei, dijnyaya katedrali kazandrrm-ış olmasın-dan daha büyük bir başan ve zafer değildir. Hiçbir zaman, dffialanda ve kiltıir alaıında -Burada b, fü"alan birbiriyte örhişmüş-
tı-ir- böyle bir ham]enin yarahcrsr ve lideri olmamlşh. Paris, Ba-h'nrn "kutsal kent,,i olmuşfu. Bu yarahcı coşku, yüzyıl boyııncasıirdü. Kral IX. Louis (Aziz Loııısj )Ctr. yüzyil başlannda SainteChapelle'i yaphrdığında coşku devam 

"aıyo.ar.. Capet'lerin siyaseti de teolojideki ve mimarlktaki kadar mut_lu ve başarıJı oidu. Şişman Louıs, lrıgıtere Kra.lr I. Henry ile Almanrmparatoru I. Heinrich,in kuıduğu ittifakuı oluştuıdugu b"rktehlikeden Fraısa halkının silaha sarı]masıyla kurfuldu. BouvinesSavaşlhdaysa seksen }r-ldan beri ükede Capet,lerin ıı]usal birlikanJaylşr benimsenmiş olacaktr.
Fransa,yr, Ingilb ihtiraslanna ve Alman emperyalizmine kar_

şı savtınmak.
En geniş ortamda papayla dayan4ma içinde olmak.
Her zaman ve her koşulda halkla bfulikte olmak.
Bu siyaset Philippe Auguste,te en başarılr önıeğini verecekü.

Fransa'ya karşı güçIü bir koalisyona girdi. Bu birlikte Ingiltere, Hol-Ianda, Flandre ve irnparator M otto ler almıştı. Fransrz donanma_
u yokedildi. Akitanya soyluları Philippe Auğuste,ü terk etti. Yurt-suz John La Rochelle,de Fransız topragına ,"*o, ırrrrızr"r Loire,ı

,:İ::;* g:':lu* imparatorluk ordrzu ve Flanrarılar, kuzey yo-lundan lle-de -France,a doğu ilerliyorlardı- o kuzeyyolunda ne çokkan döktiılecekti.
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Philippe Auguste Jngil2leri Roche -aux- Moiıres'da ve impa-
ratorluk askerlerini Bouvines'de yenilgiye ufratth. Fransa kurtul-
muştu. Boulogne ve Flandre kontlan krallıkta senyörlerin krala ita-

at etmesi gereküğini aı-lam-ışlardı. Guelfo7 imparatoru kaybetrniş
ti. Tahhrll HoherstauJen Hanedaru'ndan II. Friedrich'e bırakmak
zonrnda kaldı; Philippe Auguste yeni imparatora, Savaşta düşma-
runın çadınnda asü olan yaldızlı kartal armasıru gönderecekti.

Yurtsuz John kendisine Magna Carta'yı kabut ettirmek isteyen In-

g|lızl.er tarafrndan terk edildi. Fransızların bagrmsızlklanna ka-

vuşhlğu giin, lngitizlere özgriılük ve AlmarıIara yasal hiikiirndar-
lanrıa yeniden kavuşma sevinci getiriyordu' Capet'lerin toprakla-
n, Artois ve Vermandois'yı, Valois, Beauvaisis, Normandiya ve Ie

Mans1, Touraine, Poitou ve Saintonge'u da o]arak genişlemiş olu-
yordu.

Böylece sııurlarıru kesiıIikle çizerken, Fransa, başkentini de
seçti. Paris, Bouvines zaferhdenberi ülkenin metropolüydü. oııun
kralhğın öteki kentlerinden daha iisttiırı oluşunun gerçek sebebi

Philippe Auguste'rirı arzusudrıı; kal öyle istedi, Paris'in coğrafi
konumundan çok, bu kente duyduğu blirik sevgi ve hayraııJık
yüziinden. Burası onun ai]esinin beşiği, yuvaslydı, bühirı yönetim
birimlerini burada topladı. Paris, zaferin altın yald-ızh kaprsından
ulusal kaderine doğru yola çıkmıştı.

VII. Gregorius ve IV. Heinrich'ten sonra
İtalya ve Almanya
Krallıklar ve kentler ne kadar büyümüş olurlarsa olsurüar Hr

ristiyan Bah'run yaysn gelişiminden en çok yararlanan kuşkusuz
imparatordu. Worms Konkordatosu'ndan sonra V. Heinrich -kırk
yaşındaydı- Avrupa'nrn sahibi, efendisi olduğuna inanabilirdi:
tiirn Almanya'ya egemendi ; ltalya' ya egemendi. Katolik diinyasırır
haııgı yöne göhirebilirdi ? Suriye'de yerleşmiş frank kı'alların yo-

lurıdan yiirüyerek Doğu'ya mı gitmeliydi? Slaıya'yı mr yok efune-

li ? Papa]rğa imparatorluğun güctinü kabtıl ettirdigi gibi, Bizans'ı
da kiliselerin birliği için zorlamalı mlydı ? oniirıde bu kadar seçe-

nek onu beklerkerç ani bir öliim]e her şeye veda etti.

7 Popolığo yokın, Kilise yonlısı (ç n.}- Il5
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Pek az olay bu öliirn kadar bir tarihğye, acele hfüürn Verrne_

mek gereğini hahrlatabilir. Bu öltirn bir rastlanh ve biı kaderdir.

Eğer oLmasaydı, Avnıpa nasıl olurdu, ne olurdu, bilinmez. Sakson-

larrn ve Frankerüerin fü yüz1ıtlık çaba sonımda elde ettiği siyasi so'
nuçlar şimdi yeniden sorgrılaruyordu. Şimdi Arınıpa'run gliciinü
nerede kı.ıllanacağr değil, siyasi yaPısıru nasıl koruyabileceği soru-

suIıEı cevaP araruyordu. IV. Heirırich ve V Heinrich'in otoriteleriyle
Almanya ve ltalya'da boyun eğrneye zorladığ, bütiin kunınüaı -

Roma Sara1n başta olmak iizere-Heinrich'in yasal haleflerini taht-

tan uzaklaşhrmak üzere harekete geçmişlerdi. Yasa gereği tahta
Friedrich von Hohenstaufen ya da Konıad'ın geçmesi gerekliydi;
Mainz piskoposu ağuhğnı koyarak Lothar von Supplinburg'un ik-
tidara getirilmesini sağladı.

imparatorluğun zayrflaması, papal-ığın rövanşr gibi göriine-
bi]ir; fakat olayların aklşı, imparatorluktaki zaaİırı, Roma Kilise-
si'nin güçlenmesi için yeterli olmadğıru gösterecektir. 1130'da, Pa-

pa Honorius'ıın öliirniinden sonıa, iki rakip kardinal grubu, Pierle-
oni]er ile Frangipaneler, PaParun henüz soğumamış bedeninin ba-

şucunda, kendi adaylannr seçtirmek için, şiddete başvurmaktan

çekinmediler. Frangipaneler tr. lrırıocentius'u, Pierleoniler Anade.
tus'u Papa seçtiler. Lothar, Iınocentius'u tanrdr ve onu yasal papa
olaıak kabu] ettirmek istedi: imparator ve papa, Roma kapılarırıa
geldile1, ancak San Pietro'ya giremediler. Lothar, Laterano'da yapı_
lan bir taç giyme töreniyle yetinmek zorunda ka-ldı ve çok geçme-
den Tlırol'deki bir köyde öldü.

Lothari Heinrich'in yasal halefleri olan feodolitesi bu kez de
onun yasal halefi olan GueUo Heinrich'in (Aslan Heinrich) yerine
Konrad von Weiblingen'i imparator seçtirdi. Almanya, kuşkustız
hanedanın sürekli olmasırıdan kaygı duyuyor, ama özellikle de As-
lan Heinrich'in güciinden korkuyordu. Sonuç olarak, hepsi Kon_
rad'rn çevresinde biıleşüler ve çok geçmeden iç savaş, Almanya'yr
kana buladt.

Ama Konrad, Guelfo ailesiyle baş edemedic, crbi, Sicilyal-l
Ruggero'yu da yenemedi. Ve anarşi hiırn Almanya'ya egemen oldu.

Koruad'm oğIunu imparator seçtirme umudu yokfu. Yeğeni
Friedrich'i kendjsine ha]ef ilan etti. Tahtın vArisi anne tarafından
AslanHeinrich'in de yeğeniydi. ozetle hembir Guelfo, hem biı We-
iblingen'di.ı16

117

Friedrich Barbarossa

Övi.irıülecek biı soyağacı, kusursuz bir göri'inüş' sağlam ve

le, merkezi iküdarın güçlenmesi arılamını' taşıyordu'

den doğarak kendilerine geri gelmesini beklediler'

Etrafı kendisine sadık insarı.larla çevrili bir Germen şef için hiç-

bir şey olanaksız değildir. Friedrich coşkuyla geleceğe yüniyordu'

8BuhorekeıinenönemliuyguloyıcıslolonTötonŞovolye|eriTorikohll28,deKu.
dür,te kuruldu. l l90 Friedrich von Schwoben toro[ındon ısloh edildi ve 1 l91'de po'

po torofındon resmen tonındı'
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giin Elbe Irmağ geçildi. Kuzey Avrı.ıpa'run geniş diizliikterinde
Töton baskısr Slavlarr çekilme zonında bıraktı, hatta yer yer orı]a-

n yok etmeye kadar gitti. Bu ilk ve korkunç biı "ausrotten", bir
soykırrm uygulamasıydı.

Barbarossa'nın birçok olanak arasrnda kararsrz kalması çok
doğaldı. Ama öyle olmadı. O da kendisini, her şyden önce,Sezar-
Iarın miıasçısr olarak gördü. Lehistan'r, Bohemya'p, Rıısya'yı gör-

mezden gelerek, hedefinde önce Roma'1n gördü, Sadece Roma'yı !

Thri}ıi efsane, bir kez daha, coğa$ıadan baskm çıJ<mışh. Imparator,

Almanya'rıın,ızakta ve onsuz yaşamakta olduğu destanı zırama-

ğa önce italya'ya ve oradan Kilikya'ya gitti. Yanılıp, yanılmadığı da

şüphe götürür. Slavlara karşı bir Haçh hareketi, imparatorun çağ-
daşlarına çok da kahramarüara yaraşıI bir savaş olarak göriinme.
yebilir, burggraflan etrafinda toplamaya yefuneyebilirdi. Itibarını
siirdürmek ve arhrmak için Roma'ya doğru ytinidü.

Ne var ki koştuğu ltalya, Almanya'dan daha karmaşık bir
durumda ve daha tehlikeliydi. Kı:zeyde, kentlerin inanılmaz biı
hızla gelişmesi, belediyeler ile senyörler aıasrnda ve cumhuriyet-
lerdeki gelişme birbiriyle bitip tLikenmeyen savaşlara yol açıyordu.
Hepsinden hayat fişkrrıyordu ve hepsi de daha büyiimek, daha

çok gelişmek için komşusunu yok etmeye uğraşıyordu.
Yanmadanrn ortasında Kilise Devletleri, sadece orada da ol_

malanyla ne ortaçağ'ın, ne Rönasarrs'rn çözebileceği sorurılar yara-

hyordu. Zorluk şwadaydı ki, papa, dffi iktidarın sahibi olarak tiirn
Katolikliğe egemendi. Ama "San Pietro" yurtluğunun hiikiiırndan
olarak, bazen yerel siyasi çekişmelerin etkisinde kal-ıyordu. Çelişki-
ler arasında boca.lryordu, çinkü Roma Flıristiyan Bah'run başken-

ti olmanrn dışında, Tusculum'a9 bağl-ı biı fiefti.

italya'nın giineyinde Norman hanedaru iki Sicilya KralLığ'nr
kurmuşfu. Bu kralhk belki de Bah'run en zengin devletiydi. Şimdi
bu büyük gücü nasil kullanacağ SoruSu akla geliyordu. VenediRi-
ler Normarüarın Adriyatik'i kapatrnasından korkuyorlardı; Bizars-
lılar, Dal-ınaçya'yı kopanp almasından. Normanlann çelişkili bir si-

yasetle bazen savaşıp, bazen dost olduğu Müsliirnarılar, onlara
düşman gözüyle mi bakma]arı, yoksa doğal müttefikleri olarak ml
kabu] efrneleri gerekiiğini kestiremiyorlardı. Papaya gelince, o, Ger-

9 Romo'nın, yokloşık 25 km güneydoğusundo İorih? kenı (ç.n.}.rt8
il9

ınen u]usrınrrn dev boyutlarından mı, yoksa Sicilya krallanıın den-

ges2 macera düşktimtügtinden mi daha fazla korkmasr gereküğine

karar veremiyordu.
Bu açgözlü iştahlar ve iimitler kaımaşasl içinde Barbarossa,

doğal olarak Büyük otto'nun siyasetini sürdiiı'meye yani, papaya

dayanmaya karar verdi.
Friedrich Barbarossa, 1754'de, gösterişL ama zayrt bir kiiçiik

orduyla Alpler'i aştr. San Pietro'da kutsandl. Ay- gtı., Capitoli-

um'da Roma halkr başkaldırdr. Papa ve imparator kenü terk etrnek

zonmda kaldılaı. Savaş için degil, bir kutlama için oraya gelmiş

olan Alman senyörler, Italya'da kalmayı red ettiler. Baıbarossa, ar-

dında hayal kırıkJığına uğramış Papa IV. Adrianus'u bırakarak

Alpler'e doğru çekilmek zorunda kaldı. lmparatorluğıın kendisini

koruyabileceği konusrında güveni kalmayan papa, Sicilya KraJı

Guglielmo'yla acele biı banş antlaşması yapaıak Sicilya'ya yasal-

]rk kazandudı.
o günden sonra imparator ile Adrianus arasındaki fuki hep

kötiiye gitti. 1158'de Barbarossa bir kez daha itğa'ya indi. Roccag-

lia'da durdu ve imparatorluğa ait haklan talep etti. Böylece Milano

ve Cremona'da isyarüara ortam hazuladr. IV. Adrianus, isyancl

kmtlere, Germen Sezar'a karşı olduğundan daha hoşgörülü dav-

randr. Paparun öliimü araya giımeseydi ttirn ilişkiler daha

1l59'dan iübaren kopmuş olacakb. Barbarossa kendi istediği ada-

yın seçilmesi için Seğci Kardinaller Mecüsi'ne baskı yapmaya baş-

ladı. Fakat ikiye böliinmiiş olan mecljs bir turlü karara varamadı.

Bir kısm kardinaller III. A]exander'i seçtiler. Başka biı kaıdinal

grubu IV. Victor'u papa ilan etti. Sicilya Kruılrğ, ve bütiin Hristi-
yarüar Alexander'i kabul ederken Jinparator IV. Victor'u tarudı. lm-

Paratorun Roma Kilisesi ijzerindeki baskısı Bahl hiiki.irndarlan si-

nirlendirmişti: "Kim Ewensel Kilise'yi böliinmüş bir kilisenin em-

rine verdi? diye soruyorlardr. Kim Almarüara, tiim u]uslann yargı-

cı olma yetkisini verdi?"
Sonunda Barbarossa istedigi papay kabrı] ettirebilmek için peş

peşe, birçok cephede savaşmak zorunda kaldr. once Milanolıılara

saldırdı. Milano'yulo kuşath; kerıt bir yıl kuşatnaya dayandı. So-

nunda, yailnrş, y*ılmş, aç ve bitkin, teslim olmak zorunda kaldı.

l0 Milono kuşotmosı ('l 'l62}.
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Lombaıdia'y da yendikten sonra imparator, Sicilya'ya SaVaş açmaya

hazulanıyordu. Ama Papa IIL Alexande{, İngiltere ve Fransa kra-

llarıru Barbarossa'ya karşr birleştirmeyi başardl o sırada Papa IV
Victor da zaten ölmüştii. Baıbarossa onun yerine sanki imparatoılu-

ğtınbiı memurunu ahyormuş gibi, ru. Paschalis'i papa ilan etti. Böy-

leJikle Hıristiyan dtinyadaki direnişi daha da pekiştirmiş oldu. Ve.

nedik ona karşı Verona Birligi'ni kuıdu. III. Alexander Roma'ya dön-

dü. Barbarossa ordı.ısuy]a onu takip etti, Roma'ya girdi, San Pietro'yu
işgal etti ve papallk tahhna III. Paschalis'i, kendi antipapasıru otı-ırt-

tu. Fakat o srrada ordusunda öldtirücü bir salgm hastalık baş göster-

mğti, Barbarossa, hemen de tekbaşına, acele Roma'dan aynlmak zo-

runda ka]dı ve dağ eteklerinden yi.iııiyerek sadrk Paviasr'na döndü.

Venedik Barışr

Venedik Birliği genişleyerek Lombardia Birliği olmuştu.
7156'da kentleri koruyan papaydı. Şimdi kentler PaPa}n Savunu-

yordu. Lombardia Birliğ birkaç yiizyıl varhğıru stitdiirecektir. Da-
ha ortaya çıktığı gtin yapısındaki carüılığı göstermişti. ote yandan,
birçok Alman kral, bu arada Aslan Heinrich her şeyden önce TG
torüarın Doğu HaçIr Seferi'nin tamamlanması gerektiğini ileri sürü-
yorlardı. Gerçekte, imparatorun İtalya'da kesin zafer kazanmasr ha-

linde buntın, kendileri için, bağımsızLıRarından yeni bir fedakArLık

anlamına gelecegini dtişiinüyorlardr. Barbarossa'ysa, Milano'ya
salduan ordusunun yetersizligi yüzrinden Legnano'da Lombardia-
lr mi-lisler karşısında yenilgiye uğamrştı (25 mayıs 7776).

Gunıru kınlmrş imparator ile griciirıü kaybetmiş paPa So-

nunda barş yapmaya razı oldulaı. Antlaşma Venedik'tell irrıza-

Iandı. LombardiaL_larla ateşkes yapıldı. Biı kez daha taraflann yor-
gurılugu stattikonun korunabilmesini sağlamrştı.

Aslan avr

Ne var ki Barbarossa'nın yenilgisi kendini beğenmiş kuzeni
Aslan Heirırich'in cüretini artırmıştr: Legnano'dan önce de impara-
tora karşı sayg$ızca davranmaya başlamşh. Legnano'dan sorua

'| l Venedik Borışı (l 'l77}.t20 I2I

r
küstahhğı affedilmez... hale geldi. Barbarossa iiılkesine döner dön-

mez Heirırich sii'rgüne gönderildi Heinrich kayınpederi olan Ingil-

tere Kra]r II. Henry'ye, Danimarka krabna ve Slav vasa]laıdan göre-

ceği desteğe güveniyordu. Hiçbir yerdm destek gelmedi. Gerçekte

Venedik Antlaşması. Barbarossa'rıın onurunu zedeleyecek yerde ar-

ffmlşh. Aslan Heinrich, sonunda, her şeyini kaybetmiş olarak

1184'de Mairız Diyeti'nder2 imParatora boyıın eğdi.

Bu, Alman tarihinin gördüğü en parlak diyet oldu. Impa_rator-

luğun ihtişamı hiçbir zaman ulusunu böylesine büyiiılememişti.

Mainz ihtişamr imparatora, Legnano'yla gölge düşmüş olan (onu-

runu) yeniden kazandudı.

İmparatorluğun zafei
Güciiı:ıiın sınırsızlrğıru kendisi de hissetmiş olan Barbarossa,

arhk ttilrn esnekliğini gösterecekti. Itğa siyasetini bütiinüyle de-

ğiştirdi.
Papaya yaslanarak kentlere egemen olmak diye özetlenebi]en

Ottolar siyasetini denemişti. Şimdiden Sonra, kent]eri kullanarak

İtalya'nın büyük böliimüyle paPaya karşı cephe oluşturacak ve

böylece orn egemenliğini kabu-l ettirecekti.

Bu neden]e Lombardia Birliği'yle yapılan ateşkes gerçek bir
uzlaşma yarath. Barbarossa, cömert uygulamalar ve ayrıcahklar-

la İtalyan kentlerini iki kategoriye ayırrruş oldu: Imparatorluğun

lütuflanndan yararlanan ve yararlanamayan kentler olarak. Böy-

lece, Milano'nun da içinde olduğu imparatorluk yarılısı bir grup

doğdu; Milano, kendisine acunasuca saldrran Barbarossa'run

müttefiki olmuştu ve bu kez kente gelişinde onu büyük bir coş-

kuyla karşıladı.
Ayru siyasetin gere$, Roma Kilisesi'nin koruyucıısu <ılarak Si-

cilya Krallığı'nın karşısında yer alacağına krallığ imparatorlukla

birleştirmenin çarelerini aradr. Amacına, oğlu Heirırich'i, Sicilya

Prensesi Costanza'yla evlendiıerek ulaşacakh.

Papalığn galibi, Aslan Heinrich'in galibi, Milano galibi, yani,

özetle, Almanya ve ltalya'run efendisi olarak Barbarossa, Flırisüyan-

lığınbüyiik önderiydi. oysa Flıristiyanlık lI87'de korkrınç bir yenil-
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'| l Venedik Borışı (l 'l77}.t20 I2I

r
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giye uğadı: Sa]aheddin Eyrıbi Taberiye,de Haçlr orduJarınr yene-
rek Kudüs'ü geri almşh. O zaman Barbarossa da bir Haçlr ordusuy-
la savaşa gitti. Ve III. Urbanus'un yerine geçen Papa VIII. Gregoriw,
Barbarossa'nın Germanya Krallrğ'ru emanet ettigi VI. Heinıich,e taç
giydirdi. Baıbarossa impaıatorluğun, gücıinü kaybeden Kilise karşı-
sında arbk yıkılmamak iizere kunılduğuna inanıyordu. Yazık ki 10
haziran 1190'da Kilikya'da biı ırmağ geçerkerı boğulup ölecekti.

VI. Heinrich ve Sicilya - Genıren imparatorluğu
Barbarossa, etki alaruru ltalya,ya kadar genişletmiş bir Ger-

manya krahydı. VI. Heinrich bir İtalyan hiikümdar oldu.
Guglielmo'nun ölümü Sicilya,da veraset Sonınt]nu giiı_ıdeme

getirmişti. Heinrich taht iizerinde hak talep etti. II. Ruggerohı:n ev-
lilik dışı doğmuş oğlu Thncredi karşı çıkh; ama ardında küçiik
yaşta bir çocuk buakarak öldü. Heirırich çocuğun yandaşlanru ko-
laylıRa bertaraf etti. Böylece Sicilya kralı da olan yeni imparatoq,
Norman siyasetini stirdi-irme yoluna gitti. Erkek kardeşini, Bizarş
Imparatoru Isaakios Angelos,un |<zıylaevlendirdi. Gelecekte Ger-
men Imparatorluğu ile Bnarıs Imparatorluğu arasrnda bif billiğin
hayalini kunıyordu. öncelikle Germanya ile Sicilya arasındaki bir-
leşmeyi gerçekleştirmek istedi: bu birlik, Stauferı]ara Bah,da sırııı-
sız egemerüik sağlayacakh. Bu olası]ık derhal papanın, sonra Mila-
no'nun, ve Aslan Heinrich,in yeni kışlırtrnalarıyla haırkete geçen
A-lman krallann güçlü direnciyle karşılaşh. Almanya,da öfke öyle.
sine yaygındr ki, kamuoyrınun zorlaması karşısında Aslan Ytirek-
li Richaıd'ı serbest bırakhğında, Alman diiırıyası lngiıız kralmı za-
fer şerı-likleriyle kutladl Birçok Alman preru' krala, vasalı oldukla-
rıru söyleyerek saygı sıındu]ar. VI. Heinrich bu direnişleri kırabile-
cek miydi, yoksa kendisi bu engele çarparak parçalarncak mıydl ?
Itr. otto gibi, Heinrich gibi, o da hiç beRenmectik biI anda ölüme
yenik düştii. }irmi dört yaşındaydı.

imparatorlukta çöziilme
Bir kez daha, Stauferılann amaçlan uğruna harcadığ. çaba so

nuçsuz ve yalaİSız olmuştu. Italya Alman egemerüiğine olan nefıe-
tini haykınyordu Birden kirüe1, açgözlü iştahlaa coşkula1, benci]-122 t23

l i klcr irnparatorl uğun karşısrna dikilrnişti. Floransa, Lucca, Siena
lıir araya gelerek devletin çöküşiinü kutluyorlardı. Büttin Lombard
kcnt]eri imparatorluk miıasrıdan pay kapmaya koşuyordu. Baş-
kaldırr o kadar ani başlamrş ve öyle hızlı yayılmışh ki, önceden
hazırlanmş olması ihtimalini akla getiriyordu. Hayıı hazırlanma-
mlştı. Heiruich'in ölümü patlak vermesine yetmişti.

Almanya'da da, eski arüaşmazlıklar su yüzüne çıkyo1, alev-
lcniyordu.

Parçalanmlş Almanya'da, imparatorluğı-ın düzeni tamamen

çökmüştti. Bir çağdaş yazar: "Kesinlikle yargrçsv Ve yasasrz yaşa-

yan insan-lar akı-l]anrra ne gelirse yapryor|ar." diye arüahyordu. Ge-
lecek "fetret dönemi"nin kargaşasr adrm adrm yaklaşryordu. II.

Friedrich anarşiyi bir kez daha dizgirüeyecekü, ama onun aıdından
kargaşa gene egemen olacaktır. Deni_lebilir ki anarşi, parçalayıp yu-
tacağndan emin olduğu bir avr gözleyen timsah gibi, Alman di.in-

yasını gözlüyordu.

III. İnnocentius ve teokrasi hayali

Innocenüus papa olduğunda Staüerüann kurduğu yapr tama-

men pkrlmışh. Almanya'nın kendisi de, en az italya kadar, onu yık-
mak için çaba harcamışh. imparatorun düşmanlan arasında Tosca-

na]r kentler kadaı Germen krallar da vardr. Ve kader de onun düş-
maruydı, sürek]i öliimü karşısına getiren kader. III. otto'nun, [V.

Heirırich'in, V. Heinrich'in, VI. Heirırich'in çok genç yaşta ölüm]eri;

Schwaben]r Philipp'in feci ölümü. BiI mistik, pekit6, Tlann'run in-

sarüara, böylece yaşam]n ne kadar derme çatrna, ne kadar gelip ge-

çici bir şey olduğı_ınu arı]atrnak ve ottolarrı ve Stauferüarınki kadar
büyiik Ve srnırsrz biı hayali, öliimlü var].ıklar iızerine bina etnenin
nası] bir çlgırılık olduğunu göstermek istediğini düşiinebilir. VI.

Heirırich babadan oğııla kalacak bir imparatorluk istiyordu; ani ölü-
mü, böylebir imparatorluğun, boş bir taht buakma tetüikesini de ta-

şıdığıru göstermişti.
Bu koşullar içinde oıtaçağ Armıpasıbirlik ihtiyacı duyuyordu.

Imparatorluk yıkıtdığna göre Bah şimdi Roma Kilisesi'ne yönele.
cekti. Zaten sonsuz olduğuna inanılacak yegAne tah| papalık tahh

değil miydi ? Gerçek imparatoı hfüiiıındarlarırı hükiirndan papa de.

grt -iydi ? Maddeler diirıyası tinsel diinyanın emrinde olmalrydı;
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Imparatorluk yıkıtdığna göre Bah şimdi Roma Kilisesi'ne yönele.
cekti. Zaten sonsuz olduğuna inanılacak yegAne tah| papalık tahh

değil miydi ? Gerçek imparatoı hfüiiıındarlarırı hükiirndan papa de.
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tinsel dünya Kilise'nin emrinde ve Kilise, paparun emrindeydi.
III. Innocentius, WI. Gregorius'r.ın sadece arıa hatlanru çodjg,

teokratik Prograln bu kez tarhşma göti'irmez bir kesin]ikle tekrar
dile getirirken kuşkusuz geçmiş deneyimden yararlanmışh: ,,Be.

denin ruha göstermek zorlında olduğu itaati, maddeler dtinyası da
papaya göstermekle yetinmiyor " Kadiri mutlakbir Kilise, h]m güç-
lerin sahibi olan bir Kilise istiyordu. "Hz. Isa'run naibi ve yeryüzün-
deki temsilcisi olan papa, göğün anahtarlanyla bir]jkte diinyevi ik-
tidarın da sahibidir; ve tirsel görevinin simgesi olarak başına mitra
giydiği gibi, diinyadaki iktidarru temsi] eden tacın da sahibidir.',
Papa, isteğine göre tahta getirdigi ya da azlettiği hükümdarlaıa, her
an onun ma}ıkemesi öniiı_ıde hesap verme zorurıluluğtınrın drşrn-
da, karşılık olarak hiçbir şey Vermez, bir onur belgesinden başka.

Papa III. irırıocenüus itan ettiğınde bu kah kurallar haklr gĞ
rülebilirdi ? Imparatorluk, sonuna gelmiş gibiydi. Ve Kilise erdem-
li irısarı]arla dolup taşıyordu. Azu Dorninicus ,,oğütçü Rahipler',
Thrikatı'ru, Aziz Francesco "Küçük Aşama,' Thrikatr,nr kurmuş-
]ardı. Assisi tepelerinden lncil'in ışığ parıtdıyordu. Başarrlr üni_
versitelerde teoloji bilirnin ta kendisiydi Ve onun gelişmesi, irsan
bilgisinin gelişmesi demekti. Kilise sadece öbtir dünyadaki kurfu-
luşu sağlamıyordı'ı, bu diinyada da özgürlüğğ ifade ediyordu. Sa-
dece o, güçlülere, insanLık onurunu hatırlatıyordu; bahtsızlarr ye-
dirip, yaşatryo1, hastaların ba]<ımını, öksüzlerin eğiümini üstleni-
yor, yoksrıllara Sayglyr tekin ediyor ve ruhun bedenden üsti.irı]ü-

ğtinü ispat ediyordu.
Böylece III. innocentir:s, teokratik öğretisini yumuşaklıkla,

aşırrya kaçmadan uygı.ıtuyo1, ama asla ondan uzaRaşmryordu.
Kral]an tahta çıkanyo1, indiriyordu, hatta impaıatorlan bile; Maca-
ristan tacıru, Aragon, Castilla taçlanru beğendiği prenslere veriyor-
du. Yurtsuz John'u cezaland:nyoL soffa tekrar onurlandınyordu.
Philippe Auguste'iin Danimarkal-ı lrıgeborg,dan boşanması üzerine
Frarısa Kralhğ1na "Hıristiyan toplumu dışında ititme,, cezasr veri-
yordu. Kendini "Thnn'run ve paparurı lütfuyia imparator,, i]an eden
IV. otto'nun iktidarıru onaylryordu. Sorua rV. Otto,ntın itaatsizliğ
karşsında bu iktidarı yı.kıp, yok ediyordu. ,,Rahiplerin hiikümda-
n" diye iirıIenen II. Friedrich'i çocuRuğu siiresince koruyordu.

kırıocentius 1216' da öldügrinde siyasetinin başanya ı.ılaştığı-
na, hayallerinin gerçekleşüğıne inanmışh kuşkusuz. Roma Kilisesi i-124

le imparatorluk arasırıdaki ıhtilafin, Roma Ki]isesi'nin zaferiyle sorıa

erdigini düşiinmüşti.i, tıpkr Friedrich Barbaıossa'run, aynr kavganın,
imparatorluğun yararuüı olarak bitrniş olduğrına inandığl gibi.

Gerçekte, Roma Kilisesi, Innocentius'un öIiirnü ardından bek-
lenmedik tehlikeler|e yiız iwe gelecekü; pkı, ileride, imparatorlu-

ğun, tr. Friedrich'ten Solrra yaşayacağı tetılikeli gelişmeler gibi.

II. Friedrich - Guelfolar ve Ghibellinolar Savaşr

oyle de oldu, Roma Kiüsesi Papa Honorius'un zayrf kişiliğ-
ne tes]jm edilmiş, aksine, impaıatorluk ve Sicilya Kralhğ II. Fried-
rich'in güçlü ellerine geçmişti.

tr. Friedrich, tarihin en önemli ve kuşkusuz en gizemli kişile-
rinden biridir. Annesi Sicüyah Costanza'dan Norman maceracilan-
nın ateşli kanını, baba tarafindan Staufenlann görkemli rüyalanru
devralmşh. onda bazen bir Karolenj imparatoru kişiliği görülür,
tam bir aske1, bir Germen Savaşç$r; bazen sanatkir ru}üu alna acr-

masız bir Rönesans soylusu; bazen Islam'ın yüksek ktiltiininden et-

kilenmiş bir senyö1, haremi ve sultarılarıyla neredeyse bir Arap
prensi-dedesi tr. Ruggero gibi. Sonra birden olağanüstti nazk, çağ-
daş bir XVIII. yüzyıI aydın-despotu kişiliğiyle göriinüa geleceğin
Kultuıkampf'ının o giindeki sözcüsü gibi Kilise karşıh hararetli
polemiklere kahJ-ırdı.

Yaşam öyküsü de kişiliği gibi garipliklerle doludur. Çocuk-
luk yıllan III. iiırıocentius'rın şefkatli vesayetinde geçti. Sonra papa
onu aforoz etii. Friedrich'in Haçlı Seferi'ne çıkacağı sırada hem de.

o zaman Friedrich, papalık iktidannın, imparatorluğa olduğu ka-

da1' Hıristiyarıllğa da zarat verdi$ inancma Vardr. Ve bu diirıyarun
hükümdan olrnarun yarunda, Bah'run tinsel hükiimdan da olabi-

Ieceğini düştindü: Katolik bir Hz. Muhammed ! Kilise ve ruhbarıla
olan savaşrmr imparatonr aşrrrlrğa itiyordu. Bir teozofi uzmanr ol-

muştu. Kendisini Deccal diye çağırmalarıru hoş görüyoı,du, çevre-
si astrologlarla çevriliydi, hep yeşil giysiler oluyordu sırhnda, çiin-
kü yeşil Hz. Muhammed'in sevdiği renkti. Y*hıdığı kiliselerin
yerlerine metresleri için saraylar yaptırıyordu. Bu çok renkli, kar-
maşık hayatın, sayrlarr yaphğı Savaşlardan az oknayan metresle-

rin, evli-lik drşı çocuklarrn aıasrnda hiç değişmeyen bir şey vardr:

imparatorun, kutsanmasından ölümiine kadar hiç yavaşlatmadığı t25

Eskikitaplarim.com              Karagöz



l

l

.t

I

t:
:l

t-'
rjl

l

,r. I'

( j r,

:i;1;1

j.'.J

,,i

rl'
;

,-"i
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çalışma temposu. Hiç kimse onun kadar çok arılaşma yaPmamrş,
savaşmamlş/ yönetmemiş, hiç kimse onun yazdığı kadar çok ya-
zıyazmamıştı. Bu önemli üshirıliik onun hakl,cnda hiiküm verrne-
yi de zorlaşbrryor Fransa Kıalı Aziz Louis de Friedrich'i mahkfım
etmekten Veya onu övmekten çekinmiştir. Kuşkusuz onda, pek

çok kusur ve pek çok erdem, hoş görülecek birçok şey ve kınana-
cak pek çok yarılış görmüş olmahdr.

onun Roma Ki]isesi'yle siirtiişmesi Sicilya'yla ilgili atamalar sı-
rasrrıda su yiizi..iı_ıe çıktı. Kral veto hakkınr en geniş sırurlaı içinde
kullaruyordu ; PaPa, kendisinin, istemedigini atamama hakkıru kul-
landı; böylece birçok piskoposluk makamı boş kaldı.

Friedrich, XIII. yuzyılın birçok hükiirndan gibi, Sicilya'yı, FIı-
ristiyanlğın Doğı'ya girmek içirr kııllanacagı bir köpnı olarak gö-
rüyordu. Haçlı savaşlanna katıImrşh; Kudüs kralı olmayr öylesine
tutkuyla istiyordu ki, bu amaçla orada Kra] Jean de Brienne'in kzı
isabelle de Brierırıe'le evlendi. HaçIı savaşı konusundaki tasarı]an-
run neden]eri çok da ilahi olmayabilir ama, o dönemde samimi ol-
duğu kesinclir. Ne var ki Friedrich bu planlann uygı.ılanmasıru ge-

ciktirecekti, çiirıkü öncelikle Lombardlarla olan sorurüarın çözül-
mesi gerekiyordu. Nitekim Bah diinyasını yerle bir edecek olan fu-
hna Lombardia'da başIayacaktır.

Her biri bir fesat yuvasırıa dönüşmüş olan kentler arasındaki

çekişme, Lombardia'yı, imparatorun hemen yok efrnek istedigi
yaygın bir anarşiye sürüklemişti. Bu nederıle, Sicilya'da yaphğı gi-
bi, ulustırı yaran için imparatorluğun yetkilerini kralJrğın yetkileri-
nin üshinde futarak, otoriter bir siyaset uygulaması gerekiyordu.

Lombardlar ona karşı bir kez daha birlikterini oluştuıdular.
Papa Itr. Honorius, Milano'ya niriimek için ordusunu Napoli'den
yola çkarmak zorunda olan imparatorun bu kararından kuşku-
landı. Ama papa burada, papa olarak değil, Italyan hüki.irndar ola-
rak ilrkmüştii. Aslırıda Lombardia'daki anarşi, imparatorluk için
olduğu kadar, Roma Kilisesi için de teh.Like demekti ve II. Fried-
rich'in yenmek istediği kentler imparatora olduğu gibi papaya da
başkaldırmşh. Ama gene de papa, kendi devletleri çevresinde
imparatorltık askerlerinin dolaşmasmdan hoşIanmamıştr. Ha-
kern olmayı önerdi.

Friedrich kabu] etti. Hakem kararlan Friedrich açısndan ka-
btıl edilemeyecek kadar olumsuzdu. Ama impaıator Haçlr ordu-126 127

suyleı yola çıkmağa hazırlanmrştı, her şeye rağmen gitti. Paparun
(ilümü ve Seçici Kardinal]er Meclisi'nin toplanması onu Brindisi'de
bek]emek zorunda bırakacakh.

Yeni Papa IX. Gregorius, III. Irrrıocentius'rın akrabasr ve bir
llomalr senyör olarak impaıatorluğa iki misli diişmandı. Alelacele,
imparatoru, Haçh ordusı:nu geciktirmiş olmak bahanesiyle aforoz
etti. Papalık i-le imparatorluk arasındaki savaş ilan edilmiş oluyor-
du; savaşı başlatan papaydı.

Friedrich usta bir siyasetçi gibi hareket efti. Roma'da, PaPaY
kaçmak zorunda bırakan biı isyan başlath, bu arada kendi de, hiç-
bir şey olmamrş gibi Haçlı ordusuyla gitti. onu yola çkmadığ için
krnamrşlardl. Bu kez aforoz edilmiş olarak gittiği için şiddetle lo-
ruyorlardl. Böylece, imparatorun varlrğına da, yokluğtına da katla-
namayan Papa gultinç duruma düşmüştü.

Friedrich, Metik ül-KAmil'le yaptığı biı arılaşmayla, Ku-
düs'iin, Beyhillahm'ın ve Nasrra'run, Haçlr ordularmın alamadığı
kutsal yerlerin Hıristiyarılaıa bırakı-lmasıru sağladı. Haçlr ordusu-
nun başında aforoz edi]miş, yani yasaklr ama zafer kazanmş bir
imparator ve geri alınmış Kutsal Topraklar iizerinde bizzat Kutsal
Kilise'nin koyduğu yasağın gölgesi ! oyle ki, hilalin yerini haç aldr
ğından beri bu topraklarda kimse dua edemiyor. Işte Friedrich'in
Roma Kilisesi'ni düşürdüğü korkunç durum... Roma, Sicilya'ya
karşı kutsal savaş açmıştır... Böylece papa, Islam'ırı müttefiki ol_

muyor mu?
o günden sonra II. Friedrich'in PaPaya kaışı tepkiierine ve

hareketlerine şaşmamak gerekir. Ve eğe1, Jean de Brieruıe PaParun
emriyle Müsli.irnarı.larla askeri bir arüaşma oltarru ararken, Fried-
rich, orüarla siyasi biı işbirliğne gihneyi düşii'rıti,ıse, buna da şaş-
ınama]-ıdrr. Aİoroz edilmiş ve zaİeı kazanmş Haçlı komutaru, Ki-
lise'ye karşı işlediği suçlarınrn saylsrru arhnyordu.

Suriye'den çok çabuk aynldr; Fraık krallar ona öfkeliydiler;
Miislümarılarla arılaşması nedeniyle değil, kazandığ, zafer rzlin-
den. Brindisi'ye indi; dönüşü Sicilya'yla ilgili çapraşık arılaşmazlık-
Ian tekrar giindeme getirdi. Imparator ile papa, ikisi de yara[ barş
yaphlar. Banş bir ateşkesti sadece. Friedrich bunu çok iyi biliyordu.
Hemen savaş hazulıRarına başladı. Sicilya'da kurduğu merkezi
yönetim sistemi ona, Kuzey ltalya'ya karşı başlatacağ hareket için

çok yararl_ıbiı dayanak olmuşfu.
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çok yararl_ıbiı dayanak olmuşfu.
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Papa7739'da Friedrich'i ikinci kez aforoz etti. Imparatorluk ile
papal* arasındaki savaş bütiiırı cepheleriyle yeniden başlamış olu-
yordu. Friedriö savaşlru, ideolojik ve polemik alanda siirdiirüyor-
du, rakibi gibi. o, PaParun, bir dti,rıya göniştinü, dtinyadaki maddi
bir çkan savunduğu kadar heyecarüa savunmadığru biliyordu. En
inandırro delil de şuydu ki, imparatorun Roma Kilisesi,yle kavgası
ne Almanya'da başlamlştı, ne Sicilya'da. Papanın dogmatik ve çok
onurlu uzlaşmaz tutumu garip bir rastlanhyla, Friedrich,in Lombar-
dia'ya karşı harekete geçtiği zamana denk düşmüşhi. oyle ki, pa-
pa, suçlamalannr Peş peşe sıralayabilirdi, ne var ki bu olayın taruğ
olan FIıristiyan dtinya, büttin bu teolojik arüahmın, saçma bir sırur
arılaşmazlığın gözden saklamak için yapıtdığını arüayacakh.

Ama, Friedrich'iı1 Roma Kilisesi için ileri stirdüğü bühin suç-
lamaları, aslında, kendisinin de hak ettiğini düşiinmemesi mtirn-
kiin müydü? Yoksut ve "diirıya malında gözü olmayan', bir ki]ise
isterken, kendisi, aslında, maddi çıkar peşinde değil miydi ? Pa-
pa'yı Lombardia'y korumakla suçlarken kendisi aüml Lombardi-
a'y ele geçirmeğe can atrruyor muydu ? iki rakibin ikisi de karşı-
sındakinden "daha ilahi duygular" bekliyordu. Çiinkü ikisi de da-
ha faz\a güce sahip olmak istiyordu: bu dijnyaya egemen olmak
içirç öbür dt-inya seve seve rakibe bıraklabitirdi. Ve her iki polemik-
çi de yalan söylediği için, bu uzun süren garip savaştan güç kaybet-
miş olarak çıkhlar. Papa daha fazla... çüııkü Ki]ise iktidarı, impara-
torluktan çok daha erdem]i göriinmek zorundaydl.

Gregorius'un ve Friedrich'in h-ırsh siyasetleri, italyan kentleri
arasındaki arılaşmazLkları, karşıtlıkları körüklüyordu. Hepsi za-
ten aşırılığa yatkmdı. Hepsi, ttim kentliler ksa sürede ya,,Gue|İo,,
ya "Ghibellino" oldular. Her kentte papa yanJrsı ve imparator yan-
lrsı gnıplar oluşturdular. Savaş ya da ateşkes döneminde olundu-
ğrına göre, yabır grup kazanmlş oldu, ya öteki grup. O arada im-
parator Marsica bölgesini ve Spoleto'yu ele geçirdi. Ve ltalya,da, Ro_
mania dağılalı beri yaşanmamış, gelecekte I. Napolyon yrllarına
kadar da yaşarunayacak olan acrmasız bir otoriter rejim uyguladı.
Bu nederıle I. Friedrich'irı, italyan birliğınin en önemli kuruculann-
dan biri olduğu söylenebilir.

X. Gregorius 7247'de öldüğtirıde, çeııesindeki topraRaı Fried-
rich'in işgalinde olan Roma'da hemen de kuştrna altında htiküm
siirüyordu. Papalıktaki fefuet, Frie&ich'in sistemJi engellemeleri ve Mr28

Celestiırus'urı ani öliirnü yrizijrıden, l243'e kadar siirdü. Hıristiyan
diinyadan gelen baskı sonunda imparator nihayet Kardjrıaller Medi-
si'nin toplanmasına izin verdi ve papalrğa IV Innocentius getirildi.

Iki taraf da, aslmda hiç hjsseEnedigi iyi niyetli arzulannr dile
getirdiği uzun banş gönişmelerinin sonunda Kilise ile imparator
arasmdaki savaş tekrar uağıaaı. Papa, Fransa topraklanndaki
Lyon'a çekildi ve böylece kra| Azız Louis'nin himayesine girmiş oI-

dı. |245 yıJ-ı başında bir konsil topladı ve imparatoru azletti.
Friedrich boyun eğmedi: tiim iralya'da Ghibellinolar, Guelfola-

ra savaş açhlar. Savaşlarn en kanlrsr Floraısa'da yaşandr. Guelfolaı
ve Ghibellinolar savaşr; Imparatorluk yanlı_lan ile Kilise yanlılanrun
savaşı; soylular i]e halkn SaVaşI; sofu dindarlar ile Patarinolann sa-

Vaşi. fonı-ında Friedrich kazandı. Hakemligini zorla kibul ettirdi.
Florarsa arhk Ghibe]Ino'ydu. Ama bu çok da uzı.ın siirmeyecekti.

Imparator Lyon iizerine yiiırtirneye hazırlanıyordu ki Par-
ma'da isyan çkh. Kenti kuşatmak için acele geri döndü. Parmal-
lar, başarrlr bir yarma hareketiyle imparatoru yendiler.

Bu yenilgi sonun başlangıcı oldu. Ravenna, Romagna, Spole-
to, Marsica imparatonı terk etti. Doktoru onu zehirlemeye kalklşh.
Bakarüan ihanet etti]er. En çok sevdiği oğlu Enzio Bolognahlann
eline geçü. Friedrich, Kilise yanj-ılarınm hücuma hazırlandıkları Si-
cilya'dan ayrılamryordu, sonrında orıian yendi. Şansı dönüyor
muydu ? Ama 13 aralrk 1250'de ani bir dizanteri sonucı-ında -zelİr-
lenmiş olduğunu iddia edenler vardlr- hayata Veda etti.

Almanya'da anarşi

Papalar, Friedrich'in biIbifinin peşi sıra tahta ç*mş rakiple-
ri onu, hep, Avnıpa'da karmaşa yaratrnak]a suçlamışlardı. Öıtımıı,
bu suçlamaların haksızlrğıru ortaya çıkaracakh: gerçekten de kar-
maşa, onuı öliirntirıden sonra, inanlmaz boyutlara ulaştı.

Almanya'da krallar, yeni imparatoru seçmek için bile bir ara-
ya gelemediler. Papa, \ıVilhelm von Holland'ırı seçilmesi için uğraş_
h. Kilise Devletleri'ni ona bağladı. Ama Wilhelm kendini kabul et-
tiremedi, bir siire sonra da öldü. Friedrich; adaylanru Roma Kjlise.
si'ne kabul ettirmekte zorlanmrşh, şimdi papa da kendi adaylarıru
imparatorluğun başına getiremiyordu.

Ustelik, II. Friedrich'in yasal halefi olan Korırad da \,Vil-
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helm'den daha başanlr olamadr. Şu anda Almanya'da bir iküda-
rın ötekinden üstı.irı olup olmadığı kavgası yaşanmryordu, çiiııkü
iküdar yoktu, yok olmuşfu. Ren böIgesi kentleri, anarşiye karşr
koyabilecek yeni bir diizenlemeye gitrnek 1rr-1 2|dılar. "BiI hü-
ktjırndarrmız olmadrğına göre, her kent elinden geldiğince silah-
lanmalrdrr." Bir süre Solıra yar81 ve güverılik alarılanndaki boşlu-

ğu, suça karşı örüem almayı amaçlayan biı kurum, Sankt Vehnre

doldurdu; kurum, halkın parasal desteğiyle besleniyordu.
Papa, Korırad ve Wi]helm von Holland için diyeti toplayama-

dığı gibi Konradin ve Richard of Comwall için de başanlı olama-
dı, imparator seçilemedi ve imparatorlukhaki fetret, bu kadar uzrın
sürüşüyle gösterdi kL Roma Kilisesi devletin otoritesini zayıflat-
makta başarılr olmasma karşın, bu otoriteye yeniden güç kazan-
drrmakta yetersiz kahyordu.

Almanya'nın I. Friedrich ve II. Friedrich'in başanJr yöneti-
minde elde ettigi kazanırrıla1, anarşisinin fırtınasmda savrulup git-

ti. Kentler yoksullaşıyordu; rekabet ve düşmanlıklar trrmanyor-
du; Germanizm'in komşu ülkelerdeki etkisi azalryordu: Bohemya-
l-ı ottokar imparatorluğa aday oldu. Slavlar Tötorüardan daha az

korkuyorlardı. Bir stire sorıra, papalara düşman olan impaıatorlar
dönemi Almanya için mutluluk Ve güç yıJlan olarak aru]acakh.

Stauferüarı, güçlerini boşa harcadıkl an, Ita|ya' da gereksiz yere sa-

vaşhkları, Germanizm'in çkarların-ı kendi imparatorluk hayalleri-
ne feda ettikleri için suçlayacak yerde Almanya orüan, çok büytik
hedefleri olan ve papalara karşr savaşrmlarırrrn haklılrğnı, Alman
askerinin coşkulu kahramarüığyla ispat etmiş büy"tik imparator-
lar olarak kabu-l ediyordu. II. Friedrich ölmediğine, Barbarossa'run

ölmediğıne inanıyordu. Ayru özveriyi tekraı göstermeye hazırdı,
yeter ki Almanya'run önünde aynı büyük hedefler olsun ! Şeflerin-
derL rılusu yönetrnelerinden çok, bir araya gelmelerini istiyordu.
Alman, her zaman olanaksızı hedef alan, savaşlarla geçen ve göz-
yaşı ve karüa sona eren yaşamları sevmiştir.

Imparatorlann yıkı-lmasına sebep olan Kilise'yi asla affetme-

dile1, çiiırıkü bu y*ı-lış Almanya için itibarırun ve zenginliğinin de
yok olmasr demekti. "Welfe" sözcüğii bir aşağılama biı nefret söz-

cüğü oldu.
Kuşkusuz, gelecekte Lutherci]ik haıeketiyle patlak verip bü-

yüyecek olan isyan ve kinin tohumlan A]man toprağma Kilise ileI30

i ıııparatorluk arasında ki savaş 1allarında atıldı. Reform, Ghibelli-

nolann Roma Kilisesi'nden ve onun suç ortağı olan Habsburglar-

dan aldıs inükamdır. Ghibellinoların vicdaru, tahta gelişlerini

tınayladı.klan imparatorlan' sonra, çok haklr savaşlannda terk ede-

rek yalruz bırakan Habsburgları affetmemişfu.

Gerçekte Roma Kilisesi de, en az imparatorluk kadar, onlan

birbirine düşiiren arüaşmazlrktal| zarar görmüştii. Gregorius Re-

formu'nun kendisine kazandırdığı en büyük, en değerli hazineyi,

"erdemli ve temja" olma şöhretini kaybetti. Dini, siyasete fedA

edecek kadar ileri gitti. Friedriğ Kilise'nin Milano'da, imparator-

luk karşıh siyasetine bağh olarak yaratrlm-ış çıkar ilişkisine do-

kıınmamak için, Kathar sapkırüğyla bile arı-laşhğru iddia edi-

yordu. Kendisi Hıristiyarıhğın beşigini ve Hz isa'run mezarıru

Hıristiyan dtirıyaya kazandırırken PaP.ınm, Sicilya'ya karş Haçlı

savaşı başIattığıru söyleyerek Kilise'yi suçluyordu. Halk papap,

kendisinin başIattıs bir savaşrn giderlerini karşilamak için on-la-

ra baskr yapmakla itham ediyordu. Azız Petnrs'un elçisinin Hıris-

tiyan karu dökmesini affedemiyorlardr. Bu durumda Roma Kilise-

si'nin zaferinden uzı;n siire yararlanamayacağı belliydi. Büytik

Fetret Devri Stauferılanrı sontınu işaret ediyordu. Ama A.ug^i13,

"Babi]'in Tutsaklrğı"la ve büüük kopuş çok da ıızakta değildi. Ve

şimdiden, Kato]ik diiırıyada, Aziz Louis'nin manevi otoritesi, Ka-

tolikliğn büy.uk yararlan için kendi küçiik maddi çıkarlarırıdan
Vazgeçemeyen papalann otoritesinden çok daha ağır basıyordu.

Pek yakında Gi.izel Philippe, Hıristiyan göriirıhisiine hiçbiı

gölge düşmeden ve zaten gerçek ve samimi bir Flııistiyan olarak

Papa VItr. Bonifatius'u suçlayabilecekti.

İtalya'da anarşi

lmparatorluğun yıkıJışı, Italyan topraklannda imparatorluk

yönetirniyle sağlanabilmiş olan düzeni de beraberinde yokluğa

göttirmüşhi. o giine kadar frerüenmiş büti.in ihtiraslar, bazen ka-

l3 iıolyo'do kenİ. Popo Vlll. Bonifoİius, bu kentte GÜzel Philippe'in emriyle futuklon-

dı (I303} - (ç.n.}

l4 Mortin Luther 't520'de yozdığı bu monifestoylo reformun önemli odımlorındon

birini oıtı (ç.n.}. I3ı
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l3 iıolyo'do kenİ. Popo Vlll. Bonifoİius, bu kentte GÜzel Philippe'in emriyle futuklon-

dı (I303} - (ç.n.}

l4 Mortin Luther 't520'de yozdığı bu monifestoylo reformun önemli odımlorındon

birini oıtı (ç.n.}. I3ı

Eskikitaplarim.com              Karagöz



ii

fa futulmuş ama asla yenilememiş bir askeri gücün varhğıyla
susmak zorunda kalmış kinler ve hrrslar çılgırüığa varan bir öf-
keyle su yüzüne çıkh. tr. Friedrich'in ölümiinün hemen ardından,
birbirinden nefret etmeğe Susamlş kentler, bir çeşit yaygın deli-
likle sarsı]dı.

Kin ve nefret çılgırüığı o derecelere vardı ki, Charles d'Anjou
döneminde PaParun kendisinin Ghibellinolan Guelfolara karşı
desteklediği göriildü. Stauferıların çökertilmesi yanmadada diizeni
sağIamak yerine sadece, Florarrsa ve Pistoia'daki]ere berzer kor-
kunç ve karılr savaşlara neden oldu. X[I. yı,zıılrn son dönemi, bir
seri toplu siirgiirüe1, isyarılar ve kaı]r sokak hareketleriyle geçti. Gu-
elfolar ve Glıibellinolar, iki taraf da boşa çıkmış bir büyük birlik ha-
yalinin matemiyle pekişmiş nefretleriyle asla bağdaşamaz görü-
nüyorlardı. Iki tarafın da saygıyla kulak verdik]eri tek ses, "Thnrı-

ça Roma"nrn sesiydi. Ve bu tarırıça ebediyen Susmuştu.
O suada, Quattrocento'nıın gerçek sesini, sanatg]ar degl,

Dante duyuıacakh. Şiiri, öncelik]e büytik papalann ve büünik im-
paratorların, birleşmiş olarak kendileri için istedikleri ve sonunda

Paramparça olarak artlarında brrakhklan ltatya için bir ağıth. Işte

Dante'nin ifade ettiği Ghibellino imanrnın SıİTı Ve sınırıburadaydl.
Dante, iki suçluya da, ulusal birligi parçalayan papalara ve bu birli-

ği yeniden kurmayr başaramamş imparatorlara da lanet ediyor-
du. Artrk şalrslru kaybetmiş olan siyasi birliğin yerine hiç olmazsa
dil birliğini, düşiince birligini yarahnak istiyordu. onun ve Petrar-
ca'run sayesinde ulusal ruhrın tohumları afilmşh. Şimdi o tohum-
laq, camdan tabutunun içinde, tari}ıi koşulların ona gelişip, güçlen-
mesi için vereceğ yeni bir frrsah bekleyecekti. Birlik efsanesinin ha-
yal kırık}ğ içinde ama bu saplanhdan kurtı-ılmuş olarak ltalyan
dehasr, Peş Peşe şaheserlerle lşrk saçıyordu -ziyanedilmiş bir ka-
derin pırıltıJl materni-.

Sanatg, kendisi için, kendisini mutlu edecek/ manen doywa-
cak bir evren yaratrna)a deneyecekti. İçinde yaşadığı evren onu tat-

min etmez olmuşfu. o artk Uzak ortaçağ'daki gibi, eylem ile ha-
yal, madde ile tinsel olan arasındaki uzlaşmaya inanmryordu. Im-
paratorluk ile Kilise arasrnda, savaşlann kopardığı bağlan, sadece
sanat tekrar uç uca gefuebili1, bağlayabilirdi. Umutla4 katedraller
ve Haçlı savaşlan çağırun yerini, tablolar, mücevherler ve süslü bir
yaşam alryordu.132
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Sapkınlıklar
Imparatorluktaki bunalım nasıl anarşideki hrzlanmayı do-

ğıırduysa, Kilise'deki bu-larum da doğat olaıak sapkın eğiJimleri

lıcsledi. Katharlar, Patarinolar, Valdocu]ar ve Albi.liler, hepsi kendi

yöntemJ.eriyle, maddeler dii'rıyasından Vazgeçmeyen ve bu diiı:ıya-

yı yöneİme başansın da gösteremeyen bir Kilise'ye, rıluslann duy-

duğu isyaru dile getiriyorlardı. Kathar katliamı, Guelfo-Ghibellino

savaşlnln evrelerinden biridir sadece. Albi]ilerin kı].ıçtan geçirilme-

si, Simon de Montfort'un Tou.louse Kontluğu'nda yaphğ insanl*
dışı katliam da a)mı sebeplere dayarur.

Ama bu olaylar çok daha geniş kapsamtı sonuçlar yaratacak-

tır. Bir ulus, bir inanç, biI kiilttir yok edilmişti, işte III. Irmocenti-

us'rın, kendisinin bile duyduğu detşeti gizleyemediği şeytani
Haçlr saldınsının korkıınç bilançosu buydu. Gerçekten bir occitan

uygarl-ığ vard-ı. Ne Ispanyol" ne de Fransız'dı. Birçok güaellik, biı-

çok değer yaratmrştı. Toulouse kontlan büyük Suriye girişiminde
ön saJta olmuşlardı. Albi]ilere karşı düzerılenen Haçlr saldrnsr1s

hepsini, her şeyi yok etti.

Bu facia bir bal.ıma Frarşız ulusunı.ın doğuşı:na yardrmcr ol-

du. Giirıey toprakları arhk Kuzey'le birleşebiliıdi, çiinkü Gtiney

yoktu artık, ölmüştii. Fakat hirn Fransa tarihi boyunca, şai1, işken_

ce edilen Albililerin sonsuza dek duyulacak olan acr dolu çığLkla-
nnı biı leitmotiv gibi y iİeğnde hissedecekti. Bu olay bir çok kıüım-

ların, intikam]arırı başIangrcr oldu. Daha geniş biı çerçevede, Ar-
magnac ve Boıırguignon savaşlan Albililerin Simon de Mondort'la

olan savaşırun devam.ı gibidiL Bazl Giirıey eyaletlerinin Kvl.yuz-
yılda büyiik bir istekle reforma yönelmeleri ve Capet Hanedanr'na

karşı çıkmalan da şüphesiz bundan kaynaklanryordu. Gl16 Fran-

sası, kendini, katledilmiş Occitan Fransasr'na karşı bir çeşit vicdan

borcunu tevarüs eürıiş hissediyordu. Belki de bu nederüe önemli

yönetim mevkilerini itjırazs:-z Gtiney'in adaylarına bırakmrşlardu.

Belki de lJlııs'un manevi büti.inlüği.ine ve iilke yönetimine büyük

zzfar Ve1€n ruhban ile Kilise karşıtlan arasmdaki o tiikenmek bi-l-

l5 lll. innocentius'un telkiniyle boştoyon soldırılor l208'den l229'o kodor sürdü.

Cosİillolı Blonche döneminde Poris Anıloşmosı'ylo sono erdi. Peş peşe kentler yoğ-

molonmış. yıkılmış, Vlll. louis döneminde o*ık ülke tijmÜyle yok edilmişti.

16 Kuzey Fronso (ç.n.).
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meyen kavgalarırı, gerçek nedeni de, )Ctr. yuzyıIda, Dominikerı]e-
rin kşkııtrnalan ve Kilise'nin de suç ortaklağıyla Simon de Mont-
fort'tın Toulouse'de y apİığı ac[nasrz kıyrmdır.

Aziz Louis'nin Fransasr

Fransa, GuelJo-Ghibellino savaşına Almanya ve lta-lya'dan

daha uzakh, bu sayede felakete bühinüyle siiri.iklenmekten kwttı]-
du. Ama imparatorluğa topraRanyla ve siyasi ilişkileriyle, Ro_

ma'ya kri,ltiirü ve dirıi yapsıyla sıkr sıJ<rya bağlıydı ve onlann ya-

şadığı talihsizliklerden etkilenmemesi imkArşızdr. Aziz Louis ikti-
dan yıllarındaki belirsizligin nedeni buduı.

Fransa, kan göltirıe dönüşmüş Avnrpa'da bir vaha gibiydi.
Hiçbir hiikiimdar ardında böylesine görkemli bir aru buakmamış-
h. Voltaiıe'in saygsız|ığ ve Michelet'nin cumhuriyetçiliğı AzuLv
uis'nin, tarihğ }oinville'in erdem]erini arüattığı, Sainte.Chapelle'in
güciiı_ıe taruk].ık ettiği bu kralrn karşısmda susmak zorunda kal-
mlştır. Ne var ki iktidao arırıesi Casti]]a]r Blanche'ın çok büpik
zorluRarla sona erdirebildiği feodal isyarı-larla kardeşi Charles
d'Anjou'ntın tilkeye pahalıya mal olan maceralan arasrna sıkışmrş
gibidtu

Azu Louis kendi zamarundan çok geçrnişte yaşıyordu. tr.

Friedrich'ten çok Azu E}emard'rn, X. Gregoriw'tan çok II. Urba-
nus'un çağdaşı gibiydi. H6]A Uzak ortaçağ'daki Fiıristiyanlrğı, ruh
ile bedenin, Kilise'yle yaşanan çağuı çahşmalarına yenilmemiş ba-

rışçı bir HıristiyanJrğı sürdiirebilme amacındaydı. Voltaire onun
hakkmda şöyle der: "ondaki keşiş sofuluğu, krallık niteliklerini
eksi]trnedi." Gerçekten de, hiç zorluk çekmeden aynı zamanda FIr-

risüyanİk görevleriyle hükiimdaılık görevlerini yerine getirdi. Dı-
a ettiği gibi yargıladı. Bir arılaşmazlıkta uzlaşma aradığı tavırla
dua etmeye de gidiyordu.

Bu çok yumuşak ve barşçr kralda zaa_f yokfur. Stoacı Marcus
Auıelius'tan çok daha guçliiydii. Roma.lı Imparatorun oğlı.ına gös-

terebildiğinden çok daha büyi.ik bir dirençle karrsrna karşr koyabil-
miştir. Kardeşi Charles d'Anjou'nun ihtiraslanyla FlandIe'da kan
dökii(mesine yol açacak biı savaşa girişmesine -yr-y'ü sonra böyle
bir savaş olacaktır- izin vermedi; aynı şekilde, kansı. Provencelr
Mar5uerite'in devleü entrikalanyla hı.ızuısrızluğa siirüRemesine

izin vermemişti, oysa kraliçeyi çok sevdiği bilinir.
Çok sofu bk dindar olmasırun onu Kilise,nin kölesi durumu-

na getirmesinden koıkulabi]irdi. Aksine, dindarhğ ondan bağm-
sız davranabilmesine yardrmcr olmuşfur. Kilise'nin yargıIamala-
nyla fieflerde etki sahibi olmasrnı kabu] etrnedi; krallığın atamalaı-
daki hak ve yetkilerini korudu hatta kesirıleştirdi. Barorüaruun/ ço-
cukluğunda, armesinin naipliği srrasrnda kaliçeye karşı düzenle-
dikleri komplolan affetti, fakat tekrar denenmemesi için him ön-
lemleri a]dı. on]ara karşı çok ihtiyat]a davranm-ış oimalıydr ki, hiç-
biri ona ihanet etrnedi. Haçlr Seferleri,nin yarathğ ekonomik buna-
lrmdan yaıarlanarak bir çoğunun topraklannr sahn aldr böylece
krallığa ait topraklan genişletti. Ve vasallaruırn bu topraklarda sa-
Vaşma hakkıru da lağvetti.

Kendi evliliği ve kaıdeşi Charles d,Anjou,nunki, Provence,r
sağlamca Capet tacına bağlanmştı. Kesin birleşme daha ileri biı
gelecekte, €una gene onun hazuladığ temelde gerçekleşecektir. Lo-
uiş Albililer Savaşr'nın yaralanru saıdr -krallık görevlilerini Gü-
ney'den seçen ilk kral o oldu-. Louis ğ pek çok bakımdan bu mis-
tik Fransisken'e layık bir mirasçı olacakhr.

Dış siyaseti daha faz|a eleştiri almıştır. Belki de çağdaş diin-
ya -misüsizrnle siyasetin bfubirinin karşıh olduğuna inandığı için-
siyasi basımdan kolay a]dab-lan biı hayalci olmadan, bir sofu, bir a-
ziz olwıamayacağml düştiırıüyodu. Belki de bu nedenle, oldukça
sert bir biçimde, kra]ı Paris Antlaşması,nda Ingiltere Kralı III.
Henry'ye karşı ve Corbeil Antlaşmasr,nda Aragonlu }aime,ye kar-
şı f'azla hoşgörtilü davranmak]a suçladılaı; Haçlı Seferleri içJn, Ğ
zelliRe de Mısu seferinden çok Tunus seferi için onu eleştirdile4,
çürıkü o Tunus seferinde hayahru kaybedecekti.

Gerçekten de, Azu Louis, Tlıilleboıırg,h'77 Itr. Henry,yi yenil-
giye uğ,ratrruştr; ona çok ağır banş koşullarınr kabul ettirebilirdi.
Ama Fransızların koşullan fazla hoşgörülü bulmasına karşın In-
gil2ler açısından burılar çok onur kıncıyd-ı. Aslında Azu Louıs,
Normandiya, Touraine ve Anjou için Henry,yle kesin biı arılaşma-
ya Varm$h. Bu da önemli bir sonuçfu; hatta lngilizleıden haıaç da
almrştt

Aragonlu Jaime ile Aziz Louis,nin karmaşık yasal ilişkiteri
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vardı. Jaime'nin Languedoc üzerinde, Louis'nin Katalonya,da hak-
lan vardr. Jaime'yi hak iddiasırıdan vazgeçirmek için Azn I-ouis,
hiçbiı zaman Fransız yönetirnine girmemiş olan Barcelona ve
Montpellier'den vazgeçti.

Kral, Aragon Sarap'yla arılaşmak isüyordu. Bu bir hatA mıy-
dı? Azu Louis'den beri, Fransızlaı ne zalnan Aragon'la arüaşmaz-
lığa düşsele1, geri adrm atmak zorunda kaldı]ar. Kaıdeşi Charles
Aragorılu Pedıo'yla savaşa girişti ve Sicilya'da yenilgiye uğadı.
oğlu Ispanya'da savaştı ve Gerona'da yenildi. XI. Louis Katalon-
ya'yı geri aldı, ama çok geçmeden haklanndan tekrar vazgeçmek
zorunda kaldl. Ispanya savaşlan ne XIV. Louis,ye ne NapoŞon,a
zafer gefudi. Demek kJ A21z Louis'nin ispanya siyaseti, sadece Hı-
ristiyanJığa en yararl-ı siyaset degildi, ayru zamanda en ihtiyatlr o-
Iamydı. Ve krallk, ondan sorua gelerılerin bu siyasete sadrk kalmış
olmalarıru tercih ederdi kuşkusuz.

Haçlılaıa gelince... bu savaş, Batı'nın genel çıkaılan açısından
da, Fransa açsından da vazgeçilmez bir girişimdi. Stıriye krallıklan-
nın Eyünrbİ Devleti tarafindan )akılması bir impaıatorlugun kaybe-
dilmesi demekü. Islam ilerleyişi en az Aı,nıpa'daki öteki devletler ka-
daı Frarsa'y da tehdit ediyordu. Aziz lruis'nin tek hatAsı, bu sava-
şa zaİer kazaneımamak oldu; fenilgisinin getiıdi$ utanç verici sonuç-
laı, onun savaşa kablmakta ne kadar hak]ı olduğunu gösterecekti.

Dimyat'ta yenildi, Fransız bayrağı Mısır,dan ve Suriye,den
kovu]du. Tunus'da hayatınr kaybetti ve Fransız bayrağ tiim Kuzey
Afrika'dan kovrıldu; bühiırı Provence kıyısı XIV Louis,ye kadar
Müslüman donanmanıı tehdidi alanda yaşadı. Aziz Louis,nin di-
ni kayglan krallığın en önem]i ve acil ihriyaçlanyla örtıişüyordu.
Islam'ırı him saldırı gricüyle yayıldıgı, Moğol istilasırıın ftim Avn:-
pa'yı tehdit ettigi bir çağda, kral, yenilgiye uğathgı Ingilteıe,yle, o
suada hiçbir teh'like arz etrneyen Almanya'yla ve bir işgale katkışa-
mayacakkadar kendisinin işgale ugramasr korkusu içinde yaşayan
Ispanya'yla olan sorurüanna çok fazla önem vermemek gerektiğni
düşiiı_ıüyordu. Goük Avrupa bfu bütiirı oluşturmuşfu. Az:zLouıs
bunu biliyordu. Ve Avrupa'p kurtarmak istedi. Başaramadı ve iki
yrizyıJ, Avrupa ve tabii Frarısa, bir felaketin ağrııcı a]tnda ezildi.

Tek zaah, kuşkusuz, kardeşi Charles d,Anjou,nun siyasi ihü-
rasıru gerektiği gibi frenleyememiş olmasıdrr. Charles, Konradin,i
katlederek, A-lmanya ile Frarsa arasında, Staufen]ar i]e Capet,ler ara-r36 137

sında Bouvines zaferinden beri sünip gelen dostluğu bir anda yok
efonişti. Charles d'Anjou'ntın siyaseü Frarısa'ya çok zarar verdi ve
sonu felaket oldu. Bu siyaset, Aziz Louis'nin uyguladığı siyasetin
tam aksiydi. Aziz Louis Fransa'yr, imparator ile Kilise'yi birbirinden
koparan çatrşmanın dışında futmak istemişti. Bunu başardı. o,
Fransa'run "I(lise'nin büyük kızı" olmasıru istiyordu, Roma'rırn kin
ve fütiıaslarırun aracı değil! Papa Friedrich'iaİoroz etmiş olabilirdi;
Friedrich onun için sonuna kadar, birlikte barış içinde yaşamak iste-

digi biI htiktimdaı imparatorluğun büytik şefi olarak kalacakh. Fa-
kat öte yandan, Friedrich'e karşı Fransa'rıın bağımsızlığı ve onuru-
nun savlınuosuydu. Imparatoq, PaPayr almak için Lyon'a yiinime-
ye hazırlandrğ zaman Louis ona şöyle yazdı: "Krallığımız, sizin,
mahmuzlarıruzı dokundurarak istediğinizi yaphrabileceginiz gl'iç-

siızbir ti-lke değildir ". Richelieu ne bu kadar kararl-ı, ne de bu kadar
kesin olabilecektir.

Charles d'Anjou başarısızlığa uğamlşh, ne Var ki gene de
onrın inandıklan ve onun oluşfurduğu ömek alkşlandı. AzzLo:u-
is'ye rağrnen, güçlü bir kralm ,bır aza olamayacağ aksiomu herkes-

çe benimsenmiştı. Aziz Louis'nin yeğeni Castil]a]ı Femando, her

şeyin tanrısal affın ışığında birbinyle uyumlu olarak var olacağı bir
diirıya hayal ediyordu; Az2 Femando savaşhğ Mafrplilerin gön-
Ii.lrıü kazanmrşh. Emiri Granada'da yendi, onu itaate zorladr, ama
kal öldüğü zama^ aynı emir u]usal yas iJan etti. Yiiz Müsliiman at-

lr, Granada'dan Sevilla'ya giderek kra]m mezarırıda yüz mum yak-
h; ayn-ı anma töreni 1,492yılna kadar her pl tekrarlandı. Ne var ki
Aziz Louis'in siyasetine sadık kalmayan Frarsa gibi, ispanya da
Aziz Femando'nun öğretisine srrt çevirdi. Aıagorüu Femando ve
Isabel, Ispanya'nm Hıristiyarüarca fethini hileyle/ acunasz bir şid-
detle, kaüamlarla tamamladılar. Hiikümdaılann başarısı, tebaala-
rınrn sevgisiyle değil, düşmarılanrun iniltileriyle ölçiilecekü.

Böylece ortaçağ'rn ilkbahan sona eriyordu. Sontında diirıya-
nın, gökyiiziirıiin berızeri değil, aksi olduğuna, sevgisizliğiru bir
hükiimdarın en büyiik erdemi olduğrına, güciirı, adaletsizliğin be-

deli olduğuna karar verilmişü. Bir kez daha, Tiarırı'run hakkyla Se.

zar'ın hakkı arasındaki karşıtlığa geri döniilüyordu. Gotik coşku-
nun geçmişte birleştirmeğe çalıştığ kavram]ar kesinlik]e bfubirin-

den kopmuştu. Aziz Louis'nin, Fransa'rırn çkarlanyla öteki Avıu-
pa iiikelerinin çıkarlarırun çahşmayabileceğini, biı iiılkenin, kom-
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şulall zaylflamadan da büy"y"p gelişebileceğini savunan Aziz
Lor is'nin, nasıJ olup da böyle şeylere inandığru arılayamryorlardr.
Flerkes, biı devletin biıy"y"p gelişmesiyle, komşusu ij_lkelerin kü-

çülmsini ayru Ve tek olgu kabul ediyordu. oysa bu devletleq, bu
uluslar, bu kralJı|d'ar, AzvLouis'nin sadece dini inancıyla değil, ak-
lı selimiyle de gördüğü bir ortak kaderi paylaşabilirleıdi. oııun
öIijrniinden sonıa hiçbir Batı]ı hükiiırndar Hırisüyan dayanşmasr-
na samirniyetle değer vermeyecektir. Ama Avrupa Suriye'yi kaybe-
decek, Araplann, Moğollarırı, Ti.irklerin öniirıde geri çekilecektir;
aralarırıdaki arüaşmazl-ıklar bütiiırı zenginliklerini, hatta uluslarınr
eritip yok edecektir ! Aziz Louis'nin öliimiirıde Frarşa çok kalaba-
lık bir ülkeydi. Yliz yil sonra/ $S1z ve insansızdr. Avrupa da öyle.
inancırun azalmasr, yaşam güctinü de azaltrruşh.
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BlRlNCı KISIM

Haçlı akrüan , zafer ve başanla1, duraRama, hedeften sapş
nihayet başansrzlık Ve geri dönüş; bütiirı bu evrelel Suriye toPrak-
Iannda, Gregorius Reformu'yla şah]anan FLristiyarılık coşkusu-
nıın, Guelfo-Ghibellino anarşisiyle güci.inü kaybederek yok oluşu-
nun öyküsü gibidfu.

Halk seferi

Kutsal lmparatorluğun ve Gregoryen Papal-ığın kuruluşu gi-
bi, ilk Haçlr Seferi de aynr zamanda hem siyasi biı macera hem mis-
tik biı patlama olmuşfuı.

Roma Kilisesi uzun siiredir bu hayali kuruyordu. ML Grego-

rius düşünüyor ve haz[laruyordu. Kuşkusuz geleceğın II. Urba-
nus'una da söziinü etrniş olmalrdır.

Ama Papa lJrbanus, Clermont'da bu öneriyi ortaya aİtığ za-

man, çağınsrnın yarathğ büyfü coşkuya herkesten önce kendisi

şaşacakh. Papa, büyük senyörlerin komutasında askeri bir harekit
düştirımüştii. Oysa halk, Haçlı ordusunu alkşlamakla yetinmiyor,
kendisi de kah-lmak istiyordu. Insarüar, yolsuzluk ve rüşvetle bü-
ytik bir savaş vererek yoksul halkın sefaletine çare arayan Kilise'ye
minnet borclınu ödemek istiyordu. Gönii]lü öğütçi.iler -en iirı]rileri
Pierre l'Ermite'tir- paparıın haika açıkladığı karan bir müjde gibi
hirn iiılkeye yaydilar_ Insarüar, kendilerini kurtı:luşa göhirdüğı'irıe
inandık]an karşr konulmaz biı güçle yola çıkh.

Bu ç-lgın kalaba]:kta şüpheli, kararı]ık adamlar, sokak kaba-

dayılan, affedilmiş hatta hapisten kaçmış suçlular çoğurıluktaydı;
orılan tutan hiçbir sosyal bağ yokfu ve maceranın çekiciliğine kapıl- ı4I
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mışlardu üsteJik, kendi]erini, başkalanndan daha giinahkAr hisse.
diyorlardı ve böylece bağışlanmayı umuyorlardl.

Birçoğu başta samimiydi. Sorıra milyonlarca yıük insan diir-
hileri uyandı, Haçlı askeri çapulcuya dönüşti.i. Ünlü ordu A.lman-
ya'ya g1ret g1rmez büyüciiıleri, sapkırüan, Yahudileri yakmağa, FIr-

risüyarılardan haraç istemeğe, yağmalamağa ve köyleri ateşe ver-
meye başIadı. Haçhlar yağmalayarak, yakarak, dua ederek, uza ge-

çip öldtiırerek sonunda Bizarıs kapılanna dayandılar.
HAl6 barbar olan Bah'yla diinyarun en uyg,ır ve belki de en

zengin kentinin ilk karşılaşması taraflardan birinde dayanrlmaz
arzufaı, ötekinde büyfü bir kaygı yarath. Çok hakJı bir kayg ! Alek-
sios Komnenos birkaç yı-l önce Baü Flıristiyarüanndan, Konstanti-
nopolis'i tehdit ederı Peçeneklere karşı yardrm istemişti, ama II.

Urbanus'un haıekete geçirdiği böylesine büyük biı orduyu ne dü-

şünmüş, ne de arzu etmişti. Pierre l'Ermite'in yol arkadaşlarının
göriinüşü de B2arşh Sezar'ın y'tueğine su se1pecek gibi değildi.
Kentin dış semtlerine yerleştirilen Haçlrlaı, uzırn yollan boütırıcu
yaprıkları gibi yağmaya girişüler. Zatenöyle yapmasalar nasıl ya-

şarlardı ? A]eksios Komnenos herhalde, tlz. lsa'dan dem vuran bu
Haçlı-lann, Peçeneklerden kaLır yerleri olmadığru arüamrşh. Gele-
cekte oğlu loarrrres'e şöyle yazacaktıı: "Bat'run bu iilkeye gelmesi,
yeni Roma'run ve tacın onurunu zedeleyecektir. Bu neden]e, bize
olan nefretlerini kusan bu barbarlann ağızlarını kapatrnak için bir
servet biriktirmem2 gerekiyor."

lmparator orılan siiratle Asya'ya geçırdi. Haçlılaı da Godef-
roy de Bouillon'la şövalyelerini bek]emek istemediler. Korkmağa
alışık oldukları baron]aıdan burada da mı korkuyorlardl yoksa on-
ların zorla uygulayacağ disiplinden mi kagyorlardl ? Çok zengin
olduğunu hayal ettikleri ganimeti paylaşmak zorunda kalacaRan-
nı mı düşünmüşlerdi ? Mucizeli bir zafere mj inanıyorlardı ? oysa
Iznlt onıerlnde korkunç bir yenilgiye uğradı-lar. 25 000 savaşçrrun
3 000'i Flrisokeramos'al dönebildi.

Siyasi açıdan son derece başarrsız olan bu girişim gelecek ku-
şaklan için Haçh savaşriln hiLrn özelliklerini ifade edecekti: gkar
uğruna girişilmemiş ama akrşryla hayal kırıklrğı yaratrruş, sonuç-

l istcnbul Boğozı'nın Anodolu yokosındoki Kuzguncuk semtine, Antikçoğ'do ve Bi_

zons döneminde verilen od.

suz kalmış bir savaş.

Haçlılar konusı.ındaki daha kapsamlı bir inceleme, bu ilk sava-

şrn, savunulmasl çok güç bir izlenim yaratmrş olduğunu gösteri-

yor. Sonradan, kuşkusuz aşın bir tepkiyle, burada sadece Fransız

krallaruı sömiirgeci girişimlerinden söz edilmiş, Pierre I'Ermite ve

Yoksul Gautier ile adam]annın maceralanna gerekli önem verilme'

miştir. Ve sontında bütiiırı bu olup bitenler, 'XI. yizyılda, Fransa'da

üst üste birkaç kez yaşanan kuraklıkla ve bunun tanm rekoltesinde

doğurduğu düşüşle açıklanmak istenrniştir. Gene de bütiin bu
olumszluklara rağmen "halk seferi", onu izleyen HaçIı Seferleri için

önem]i sonuçlar yarath. Clermont'da kalabahğn haykırdığı: "Tlan-

n böyte istiyor !" sözleri Haçlılaıa haklıJ-ıklarınr ispat ederek gelecek

savaşlara bir çeşit meşruluk kazandrrmışhr. Bu haykrrışlar, Fran-

sız baronlann bayrakları arkasrnda bütiin Hırisüyan Bah'run saf

tuttuğunu göstermiştir; bu haykrışIar, yola ç*ardığı ilk Haçlı Se-

feri'yle Avrupa'yla olan derin inanç ve düşiince birliğini ortaya

koymuştur.
Avrupa daha yeni doğuyordu. Macar ve Arap istilacılarırı iz-

leri daha silinmemişti. onu tekrar yere sermiş olan barbarlrktan

yeni kurfuluyordu. Inancırıın kiliselerini kurmak için taşları üst

üste koymaya yeni başlamıştı. Ve bu kundaktan yeni çıkmrş Av-
rupa, koloniler peşindeydi -doğar doğmaz şarap isteyen Gargan-

tua gibi-.

Haçlı savaşlan, bütı'in lvrupa'yı inançlanyla olduğu kadar

da birikimleriyle, siyaseti Ve ekonomisiyle, ruhuyla olduğu kadaı
karu ve caruyla bühin Avnıpa'y kapsryordu ve l.ıta;n yöneterı hü-

kiimdarların iradesi, €ırzusu, onap hatta desteği olmadan harekete

geçmışü. lrnparator IV. Heinrich, savaşa katlmıyo1, hatta olan]ara

şaşırmış görünüyordu. Capet'le1, I. Philippe, Şişman Louis, Ingil-

tere kralr, Fatih Wi]-liam'ın oğlu Kızıl William da kanlmryordu.

Biı yandan bir halk harekefiİbtir yaruyla maceracıların bir
girişimi ! Godefroy de Bouillon, kardeşi Baudouin, kavgacı Foul-
que Ve Toulouse'lu Raymond, işte, bütiirı biı kıtanın geleceğini

belirleyecek girişimin sağdan soldan toparlanmrş liderleri bu in-

sarılardı. Henüz çok cılz, güçsüz olan Avrupa, evrenselli$ isti-

yordu. Ve kendi güçsiizlü$.irıiin farkında bile olmadan, büyük ve

görkemli İslam'a doğru, uçsuz bucaksız Asya'ya doğru, büyiiık ve

zengin Bizans'adoğru yürüyordu. Ve her şey, Doğu Imparatorlu-
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I

ğu'nun girişimi ne derecede onayladığına, srnrrr nerede çizeceği-
ne, engelleyip engellemeyeceğine ve girişimi mahküm edip, et-
meyeceğine bağlıydı.

xI. yiizyılın sonunda Doğ,

Bizans

II. Basileios'un ö]ümtinden beri Bizarş güç kaybediyordu. Ma-
kedonya Hanedaru Asya'nın saldırısıru engellemek için inarulmaz
bir çaba harcamrşh. Bu çaba SonuçSrtz kaldr. Kentin surlan öntinde
barbar aknlan btubirini takip etti.

Imparatorluğun içinde de, Peş Peşe tahta çıkan devlet baş-
kanlarr, anarşi ve sapkırüığn oluşfurduğu iki başlı canavarla baş
edemediler. Daha impaıatorlarırı en güçIiilerinden biri olan tr. Basi-
leios zamarıında, isyancı Skleros yenilgiye uğıadıktan ve affedi]dik-
ten sonra, imparatora bir ikazda bulunmuş, "İaz|abağrnsu davra-
nan generallereve fazla zengin memuılara" güvenmemesini öner-
mişti. Bulgar asıllı büyük hiikiimdardan sonra iktidara gelenle1,
böyle bir siyasetin gerektirdis güce sahip olamadılar. Thşra eyalet-
lerinin senyörleri merkezi iktidar tizerinde her grirı bıraz daha faz-
la etkili oldular.

X. pızyılın son döneminde, sapkın Paulusçuluk mezhebi2,
Bah Avrupa'nın doğusunda etkili o]abilecek kadar güçlenmiş ve
yayllm-ıştı. Katharla1, Valdocula1, Patarinolar ve A]bi]iler bu mez-
heptendi. A]eksios Komnenos tahta çıkarak hanedan kurduğunda,
bu nederüe ağu bir sorumlııluk yüklenmişti, ama o yllarda drş se
rurılar epeyi tavsamrşh. oysa şimdi dış tetüike korkunç boyutlara
ulaşıyordu. Bizars XV. ytizyıla kada1, Haçlr savaşlan arifesindeki
üı]larda olduğundan daha ağr tetılikeler yaşamayacakhı.

Batı sınırlannda, o gi.ine dek hiç savaşmadrğı bir düşmana,
Normarılara göğğs germek zorunda kalmşn; Roberto Guiscardo
tt]:m Adriyatik lcyısınr ele geçirmek istiyordu. Normaıüarla baş
edebilmek için Bizans, Venedik'e ödiirı vermek, sonunda onu zen-
girıleştiren ba zı lıcariayrıcahklar tarumak zorunda kalmışh; bu ge-

2 Somosoto|ı Poulos'o boğlonon sopkın mezhep, Hırisİiyonlığın ıeslis inoncının ok_
sine, bu üçlemenin tek Tonrı'nın üç görüntiisü o|duğunu kobu| eder.144

lişme bir Süre Sonra SiciJyalı maceracrlarr harekete geçiıecek boyut-
lara ulaşacaktr.

Başvunrlanbu çare, her zamanki gibi, Bizans dış siyaseü için
bir başan oldu. Roberto Guiscardo Dwazzo'da yeni]cıü,l kabul et-

mek zorunda kaldr. Fakat, biı kez daha Bizans, bir teilikeden kuı-
hılmak için bir başkasına ortam hazulamıştı. Ewelce Bulgarlara
karşr Rusları yardıma çağırdığa zaITEn, somadzın kurtancılanyla
da savaşmak zorunda kalmıştı. Venedik]ilerle de benzer Sorurüar

yaşanacak, x. yiızyılda kendisini korumuş olan ama XIII. yüzyıl-
da Bizans'ı işgal eden Venediklilerle savaşacaktr

Isauria Hanedaıı'ndan L€on'un zrteny|e yok edilmiş göni-
nen Miisltiırnan tehlike, Selçt*lutarın iian birliğni yeniden kurma-
lanyla eski gıiciine kavuşmuşfu. VI. yii4nhn büyük rrajedisi, Iran-

B2ans savaşl tekrar patlak vermek iizereydi. Selçuklulaa doğal ola-

rak egemen olduklan iı]kenin eski sahiplerinin, Sasaıilerin ve Eme-

vilerin siyasetini siirdiiniyorlardı. 1060-1070 yıllan arasında Hüs-
rev'in Ermenistan'a karşr saldınsınrn devam-ı olan bir savaş başlat-

h-lar. Ermenistan çökti.i. Büttin Küçiik Asya'da kaçan Hristiyarüann
oluşturduğu içler acısl kervarüar görıiılüyordu.

1090'da, Aleksios Komnenos, iktidara yeni gelmişken, bir de

Peçeneklerin istilalanna karşı koymak zorunda kalmştı. Bizans'l
kuzeyden saran Tıiık ası]]ı bu barbarlar Silistre'de imparatorluk or-

dularıru dağıtmışlardı; kentin kapılan öniinde ordugih kurdu]ar.

Çaka Bey adlr bir Tiirk korsarıın izrflE'ialdıktan sorıra B2ans'a de-

n2den saldrrmasryla tehlike daha da arth. iki Tiirk gücü bfubirini

tanımış, anlaşmrştr. imparatorluğun bu işbirliğiyle yıkılacağı dü-

şiinülebilirdi. Şimdiden Peçeneklerin lideri kendini basi]eus olarak
görüyordu.

Bizans bir kez daha barbarlarrn karşrsrna barbarlarr çıkar-
mayı başardı. Aleksios Komnenos Peçeneklere karşı Komanlar-
la bir arılaşma yaPü. Peçenekler kılıçtan geçirildi. Bizans'ı ele ge.

çirmeğe hazırlanan bu u]ustan geriye bir ceset yığıru kaldı. Ve

Aleksios Komnenos kurtarrlmış başkente zaf'er kazanmış olarak
döndü.

Ne var ki imparatorluğtın, kendisini, içeriden ve drşarıdan
yıkmağa çalışanlara karşr koruyabilecek gücü olmadığı açıkça
görıilüyordu. Donanmasr, ordusu, devlet disiplini Bizarıs'ı aynr

anda hem kuzeyden, hem gii'rıeyden hem doğudan gelen düş-
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ınanlara karşı koruyamayacak kadar güçsüzdü. İmparatorluk sa-
dece kültı-iriinün kazandrrdığı itibarla, mali gücüyle ve geleneksel
siyasi becerisiyle ayakta durabiliyordu; hiç olmazsa göz kamaştı-
rıyo1, düşmanlarrru satın alabiliyor ve on-larr birbirine düşürü-
yordu.

Islam

islam da gıiç kaybediyordu. Bahda, Sarazerılerin Kuzey Afri-
kasl Zeneta Berberilerinin egemerıliği attındaydr. Doğuda Abbasi
Halifeliği her gün biraz daha faz|aTiırk egemenliğine giriyordu.
Di.inün gözüpek savaşçıları Harun Reşid ve El Mansur,un denge_
siz torurılarınuı yanında Saray nazrri olmuşlardı.

Bu güçsüzliik, her zaman te}ılikeli olurdu. Tüık diinyasırır sü-
rekli harekete zorlayanka1.rıaşma sebebiyle şimdi daha da tehlike.
liydi. Tuıann kabileleri kAh doğuya, Çin Seddi,ne, Ara] Gölü,ne ve
Sibırya'run bü1ük nehirlerine doğru; k6h batıya, Iıan,a, Hazar De-
nizi'ne, Karaden2'e, Yolga' yave Turra,ya doğru, mııazzamka]aba-
lık]ar halinde siirüp, götLiren büyiik çalkanh, hiç kuşkusuz, Yeni
Diinya'run keşfine kada1, evrensel tarihin taruk olacağ en önemli
ve sonuçları açısmdan en etkili olaylardan bfuidfu. Bu yanal devi-
nim, Tifuk dünyasında birbirini takip eden ve kabiteleri birleştirebi-
lecek bir şefin butunup buluımamasına bağlı olarak yaşanan güç-
Ienme ve zaaf dönem]eriyle de dalgalanyordu.

X. yüzyılın sontrndan itibarcn, beş yüzyıl boyunca Bah As-
ya'ya' Çn'e hatta Avrupa'yakadar yayılacak olan büyük met dal-
galarının luprrdaırşları görülmeğe başlandı. Gazneli Mahmud
Iran'ın büyük bir böliimiinden başka, Hindistani fethetmişti.
Göz kamaştırrcr zenginliklerin talanryla beslenmiş büyük bir im_
paratorluk kurmuştu. Mahmud Müslüman.dr, ama hilalli bayra-
ğırun alhnda ona saldrrgan güciinü sağlayary Türk militarizmiy-
di. Mahmud bühin orta Asya topraklannda büyük Turan,r uyan-
drrmıştr.

Böylece Islam, tıpkı Bizarş gibi, içeride anarşi ve sapknJrklar-
la kemirilirken drşarrdan da saldugan göçebe kabilelerintehdidi al-
tındaydr. Tıple Bizans gibi, tehlike yaklaşhkça, bir içgüdüyle, kül-
hir zenginliğini ve çekicüğini arhnyordu.

Aslrıda, Türk diinyası, tiim güciinü toplaması gereken bir dĞ146

ırcmde, sertliğinden bir şeyler kaybetmiş gibi görtinüyordu: düş-
nraırn iizerine ahlmadan önce, sessZ adurılarla, neredeyse sürtine-

rek ilerliyordu.

Asya'nın saldırrsr

Tuıan'ın ortadan ka_ldrrmak zorunda olduğu ilk engel, Abba-
si Halifeligi'ydi. Halifeliğe karşr hücum emri daha 1055'de, Sel-

çuklular taıafindan verilmişti. Horasan'dan, süriilerini gasp ettik-

leri dağhlaı tarafrndan kovalanan Tuğrut Bey ve kardeşi, beklen-
medik biı anda Merv'i aldılar. Iran'a saldrrmak için Tiilrkmerüerle

bir arüaşma yaphlar. Çok rahat bir şekilde lran1 ele geçirdiler ve
Tuğrul Bey Bağdat'a girdi.

Tuğrur Bey Mtisltiman'dl. Halife korkmtştu, ondan Şiiler ile
Siinniler arasındaki çahşmalarla bozulmuş olan dijzeni sağlamasıru

istedi. Tuğrul kabul etti. Iki tara{r da yahşhrdı ve fü taıafı da haraca

bağlaü. 9.ı-ın, beklenen biçimde sonuçlanü: halife kızırıı zaİeikaza-
nana verdi. Selçuklutarın topraklan Musul'a kadar genişIemiş oldu.

T"ğ',n, Iran'da birliği sağladlktan sonra Ermenistan'a saldır- 
- ,-

dr. Savaşr sona erdiremeden öldü. Ama oğlu Alparslan3 -Büytik }
Alparslan- fet}ıi tamamlayacakh. 7077'de Romanos Diogenes'in or_

dusrınu yendi hatta imparatoru esiı aldı. Sonra kızıyla evlendi ve

Tiirk yasalarına göre bu evlilik Alparslan'a Doğu lmparatorlu-

ğu'nu çeyh olaıak getirdi. Yğit bir savaşçıydı. Bir savaş sonunda
oxusa kıyısında bir düşmanr tarafindan öldünilü.

oğlu Melikşah Selçuklu stı]tarı]arırıın en büyriğü ve güçIüsü-

dtir. Fahmi ha]ifelerinden Suriye'nin önemli bir böliirniirıü aldı. Ku-
düs'ü ve Şam1 ele geçirdi. Mısrr'ın tekrar fethedilmesi için hazırla-
rurken, otuz sekiz yaşında bir Ismai-li tarafindan öldiirüldü.

Selçuklıılaı büytik bir tuzla lranJr hüviyetini benimsemişlerdi.
Abbasilerin görkemine yeniden hayat verebilirlerdi. Tuğru_l Bey bir
orta Asya Savaşç$r olarak yaşadr. Melikşah tam bir iranlı hiiküm-
dar olmuştu, şair omer Hayyam'ı korudu ve onurlandırdı.

Selçuklular, anavatan Tuıan'dan, ne zalnan ne de mekin ola-

3 Alporslon Tuğrul Bey'in oglu değil, yeğenidir. Yozoro sodık kolorok meıni degiştir-

medik (ç.n.}.

4 Amu Deryo lrmoğı (ç.n.}.
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oğlu Celaleddin,
1223'te lrm'da
Cengiz Han'a
yenildi.

BAĞDAT ABBASı
HAüFEtlĞİVE

SEtÇUKLU
SULTANLARI

Salaheddin Eyyubi, 1170'te
Mısır'ı, 1174'te Şan'ı ve
1183'te Halep'i aldl
IV Baudoin (1174-1185).

Haçlıların Taberiye'den

çekilmesi, 1187

IIl HıçIı Seferi
Ikonion'u (Konya)
aIınışı,1190
Kudüs ön]erinde
bozgn,T'192

IV. Hnçlı Se|eri

Konstantinopolis'e kaışı
sefeı lznik Imparatorluğrı,
1204,

Jean de Brienne,
Kudüs kralı (12l0-1225).
Il Friedrich, Kudüs kralı,
7225

V. Haçlı Sefeıİ
IX. Louis'nin Dimyat'a
kaışı düzenlediği sefeç
7249.
Baybars'm zaferi,1260

Lusignanların 1265'te Kıb_
rıs krah oluşu, 1265.
Frank kra]lıklaımın
yıkılışı

II. Aleksios
(1180-1183).

Aıdronikos
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lsaakios Angelos
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III. Aleksios
(ı195_1203).

IV Aleksios (1203-1204),

Konstantinopolis'i
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I. Teodoros Laskaris
(|2M-7722\,Iznik
Inparatoılu ğu'nu kuıclu
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(1222-r2s4)

1261: Müael Palaiologos
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yıkıl ışı.

B) Musul Atabeyi
İmadeddin Zengi, 1145'te
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Antioheia'yı yakıp yıkh

1171: Şirküh Mısır'ın
hAkimi oldu.
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El Melik, IL Friedrich'le
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biI antlaşma yaptı

Hulagu, 1256-1265
yılları arasında
lrm'da: Hasan
Sabbah'm
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Şam'ın fethi

Moğollar, 1260'ta A}m Calut'ta
Memlük]ar tarafndan bozgua uğrahldı
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rak uzakhlar, onlarr irıın tahhna getirmiş o|aıımıazzam askeri bi
rikirnin, bir anda o tahtı devirebilecegini unuürruyorlardr, tehlike-

nin bilincindeydiler. Biliyorlardr ki iian, ele geğdikleri ve kendi]e-

rine vatan yaphklarıbu görkemli av, Türan'a, anayıırtlan ve korku-

lu rüyalan olan Turan'a karşl koyabilecek güçte değildi.

Öte yandan Ti1rk teh.likesinin bilincinde olmalan, onlan

iian'daki sinsi anarşiyle mücadelede güçsüz bırakıyordu- Devlet i-

çinde birliği sağlamak için Şiiliğin kökünü kazrmak istiyorlardı.

Ama zorluk şuradaydı ki, Fahmi halifeleri Bağdat'ta siirekli kova-

lanan Şiilere arka çıJ<ryorlardr. Bu baskrlar orüann fanatizmini

kamçılamaktan başka işe yaramıyordu.

Çok yenetekli ve zeki bir insan olan Hasan Sabbah tam bir te-

rörist örgüt yapısında olan bir tarikat, ismailiye Thrikatı'nr kurmuş_

fu. Terörii,rı korktıttuğu polis gittikçe sertleşiyor, onun sertleşmesi

terörü hrmandırryordu; Hasarı Sabbah devlete, kendi icadl olan ta-

sarlanmrş cinayetlerle karşılık veriyordu.

Hasan Sabbah'ın fedaileri. ölümü kesirılik]e önemsemedikle-

rinden, inanrlmaz bir soğukkarılıJ-ıkla cinayet işliyorlardı. Po]isin

eline geçtiklerinde de, as]ında nefret ettikleri bazı devlet görevlileri-

nin, örgühin suç ortağr olduğunu -sözde_ itiraf ediyorlardı. Böyle-

ce, polisin en değerli mensuplarıru öldiiırmekle kalmryor, yaşayan-

lara da kuşkunun gölgesini düştirmüş oluyorlardr. lmparatorluk

Melikşah'ın 1092' de Hasan Sabbah'ın fedai]erince öldiiriilmesin-

den sorıra, gitgide zay ıf|ay acaktı.

II. Urbanus'un karan

Büyiık olası]rkla Roma Kilisesi. Kudtis'iiırı yeni sahiplerinin

gerçek durumu konusunda bazı bilgiler edinmiştir. Hacca giden-

ler arüahyordu. Böylece telılikeyi ve çareyi gördü. Tehlike, kuşku-

suz, Selçukluların Şiiliği yok ederek islam birliğni yeniden kur-

masr Ve Mrsrr'r tekrar ele geçirmesiydi.

Bu yaklaşan teh]ike karşrsında, ne yapılabiJ.irdi, çare neydi ?

Bu çare, hemen başlatılacak bir saldınyla Müsli-irnan Asya'nın, ön-

lenemeyen ilerleyişinin önünü kesmekü.

Böylece bir Haçh savaşr fikri ileri göruşlü hiikümdarlar tara-

findan hemen kabul görürken geniş halk kalabalıklan arasında da

bir coşku ve heyecan sarhoşluğu yarath. II. Urbanus'un plaruna bir
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siyasct adamr olan Baudouin ve kardeşi, Aziz Godefroy de Bouillon
tla katıldı. Çünkü girişim siyasi nederılerle çok haklı olmakla kalmı-
yıır, dini açrdan da Fl_ıristiyarılık coşkusuna cevap veriyordu. Bütıirı
I}ah Hıristiyarüarrna en çok arzuladıklan şeylere savuşma ümidi
vcriyordu: sofulara, Thnrı yolunda çekilen eziyet; para gözlı.ilere

yağrrna, hiccara yeni pazarlar; küçiik subaylara yald:zlı, rütbeler;

kahramarılara savaş; dünyayı tanrmak isteyerılere yolcu-lrık !

Bu Haçh Seferi baştan sona Frarşrz'dr. oneren Papa Cham-
pagne'hydı; komutarüar Parisli Lorraine'li, Toulouse'lu ve Nor-
man'dı. Ama bu durumun gerçek nedeni, Alman şövalyelerin, TĞ
ton saldırı]arında ve Gue]Jo-Ghibellino çatşmalannda Savaşryor

oLma-lanydr; ispanyol şövalyeler vatan topraklannda Islam'a karşı
savaşlyorlardı; İtalyan şövalyeler Kilise ile imparatorluk arasılrda-

ki savaşa katılmışlardı. Ama, Savaşa giderüer Fransrz bile olsa, bu
ilk Hağ Seferi gerçekte tiimüyle doğmakta oları Avrupa'yı temsil e-

diyordu. Ve sonunda onun büyiiRüğünü ve sefaletini gösterecekti.

Birinci Haçlı Seferi: Bizans'tan Kudüs'e

Kuşkusuz, bu ilk seferde Bahlı hükiimdarların ordu]arının ba-

şında savaşa katrlmamış olması beklenmedik rastlanhlarla oluş-
muş bir durumdu. Ingiltere kralı fetihleriyle meşguldü; Fransa kıa-
ls', afotoz edildiği için kahlamamrşh; imparator atamalar bulaırmr

üıizünden iilkeden aynlamamışh; böylece Haçh savaşlan girişimi
bühinüyle Hıristiyarüığın, Kilse'nin ve halkın malı oldu: birçok
"kral kardeşi" vardr, hiç kral yokfu. Haçh giışimi şimdi öni.indeki

ilk engeli aşmak ve Bah tlıristiyanlrğ ile Doğu Imparatorluğu ara-

sındaki uzlaşmayr gerçekleştirmek zorundaydı.
Bu zor bir uzlaşmaydı. Bizanslı Sezar kendini FIristiyanh-

ğın tek imparatoru kabul ediyordu. Teorik olarak Kutsal Impara-
torluğu tarımryordu. Böylece tiirn Haçhiar onun vasallanydr. Is-

lam'a ve Küçiik Asya'ya gelince, hiç kuşkusuz bu konuda Bi-

zans'rn çıkarları Batı]r devletlerin çrkarlaıından çok daha önem-

Iiydi. Söz konusu olan, aslrnda Bizans'a ait toprakların düşman-

dan geri ahnmasıydr. Bizans'ın destegi olmadan. o topraklara

ulaşmak olanaksızdı; tarafsrz kalmadığ takdirde, yola ve Savaşa

devam etmek çok tetüikeliydi; onırn katkrsr olmadan zaferkazarıı-
lamazdr. Göze a]man bu son derece eşitsiz savaşta, başannm tek
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koşulu Hırisüyarılığın birliğ ve Müslümarı]arın bölünmesiydi.
Bu siyasi sınava HaçIrlar, sırtlannda bir kamburla giriyorlaıdı:

Sicilyalr Normarı]ar ile Bizars lmparatorluğu aıasındaki çkaı çaÇ
masıydl bu. Roberto Guiscardo imparatorluğa saldrrrruşh. Aleksios
Komnenos bu sald-ınnın ardının geleceğini biliyordu. Üstelik, sen-

yörlerin Haçlılan da, kendilerinden önceki "ha]k seferi"nden daha az

çapulcu, yağmacı göriiırımemişü. Konstantinopolis surlarırun ön]eri-
ne geldiklerinde, Bıılgarlann yakJnma feryatlan on]ardan önce Bi
zans'a u_laşmrşh: "Bu işgalciier yüztirıden kan kustuk!" diyorlaıdı.

Anlaşma, gene de oldu. Iki taraf arasmdaki ılişkiler her geçen
giin kölıileştiğınden, arüaşma biı si.iue sorua görmezden gelinecek,
hatta yadsırncakn. HaçIrlar, daha ilk günden Aleksios Komnenos'un
kalleşin biri olduğı.ınu arüadıRarıru söyleyecekler; BizanslıIanrua
bir önyargıyla FrarıRann barbaı olduğuna karar veıeceklerdi.

Kuşkusuz imparator, onlann Konstantinopolis'te mi.imktin
olduğu kadar kısa siire kalma]annı istiyordu: On]an hor gördüğü,
kentteki varlrklanndan kaygı duyduğu kesindi. Gene de bir aılaş-
ma yapıldı ve biı sij,re için koşullara uyuldu. Haçlılar imparatora
biat etüler. Yemin ederek, fethedecekleri topraklan -bu topraklar Bi-
zaııs tacından koparılmışh- Bızans'a verecekleri konusunda söz
verdiler. Önceleri, Islam'dan duüı:lan korku, Flırisüyan dayanrş-
masrnın bilinci, akh selim ve özveri, güvensidiğe ve intikam duy_
gularına baskın çıkh. Çok uzun sıire için değil ! Ama ilk Haçh sava-

şırun zaferle sonuçlanmasına yetecek kadar bir süre.

Haçlıiar Nikaia (buglin lznik) öniine geldiler. Kenti kuşathlar
ve aldılar. Aleksios Komnenos, arüaşmaya uygun olarak ve Frank-
ların çok öfkelenmesine rağmen kente Bizans bayrağnı çekü.

Suriye'yi FranRara kaışı savunan Küç Arslan dedesi Melik-

şah kadar güçlü bir hiikiirndar değildi. o büyiik mirası paylaşan
taıaflardan biriydi. Gene de Hağ ordusunıın dövüşhiğü SelçuRu
askerleriydi. Onlan Dorilaion'da5 yendi. Antakya'da iian sultaru-
nın gönderdig suçlü orduyu yendi. Doğu, tarihin akışındakibu a-

ni değişikliğe şaşmıştı.
Bu srrada Godefroy de Boui]lon da Kudiis'e doğru yıinidü,

kenti aldı. Fakat bu başan ona pahalıya mal olmuşfu. or'dusu Krhç
Arslan'ın karşısmda verdiği kayıplar ve hastahklarla, yanya inmiş,
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Iadığ Kudüs tacr, ona en layık olana, Godefroy de Bouillon'a veril-

d.i. Komutan, Thnn'nın oğlunun dikenden bir taç giydigi yerde alhn

bir taç giymeyi ıeddetti. Bir kez daha, inanılmaz hzk güciirıiin, te-

m2 ruhunun ona sağladığ saygırılık Haçlr ordusunıın sıkça bozu-

lan diizenini korumağa yetrnişti. Ama ne yazık ki Doğu'daki ve Ba-
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h'daki iki rakip kiliseyi bir ortak bilinçte bir araya getirneyi başara-

madr. KuşkuSL|z bu olmayacak bir şeydi. Kentin iizerinde bir kez
daha Hağı bayrağ dalgalaıırrken Bizans patriği Kudüs'ten siiriii-
dü. Yunaı-lılar i]e Latirüer alasrnda yeni bir nifak tohumu atılmştı.

Antioheia (Antakya) sorunu

Burıa rağmen Frarık Haçhları i]e Bizaıs HaçLlan griçleriyle
birbiılerine yardm efuneye devam ediyordu. Frank zaferleri Bi
zans'a hayal kır*Jrğndan çok yarar getirmişti. Imparatorluk yeni-
den Bitinia, Frigya ve iZmir'e yerleşti. Kudüs Kralhğı, Tripoli Kont-
luğu ve Edessa Prensliği Bizans'rrı uzun süre önce vazgeçtig top-
raklar üzerinde kuruldu; imparatorluğun bu topraklarda sadece

karmaşık bir vasal]rk hakkı vardr.
HaçIılar sömi'irgecilik uygulamalarında çok başarü oldu]ar.

Htikümdarlar büyük bir beceriyle Dopı'nr:n koşrıllanna uydular
ve Doğu orüarrn varlrğına alışh. Codefroy de Bouillon'dan sorrra

kral olan I. Baudouin, güçle itibann aynı arılama geldigi bir ütkede,
güç göstermek kadaı göz kamaşhrmanın da gerekli olduğunu an-
lam-ışh. Sakal koyuverdi, altın simli bir harmani gıydi ve kaskıru
bir ttiırbarı]a değiştirdi. Bir yerden bir yere, zenci köleleri ardında
olarak gidiyordu. Görkemli Monreale Şatosu'nu inşa ettirerek Mr-
srı yolunu tamamen kapath. Suriye onun iktidannda çok gelişti.
itatyan gemileri Suriye ile Avrupa kr1nsr arasında sii,ıekli akan biI
gidişgeliş sağIıyordu. Bu sömiirgeci ve feodal toplum, doğal ola-
rak, hrrslarla, çeşitli aşk oyurüanyla ve siyasi entrikalarla çalkanr-
yordu. Haçlrlann çoğunda zaten pek de güçlü olmayan dffi duy-
gılar, iyke zayıflam4ü; iklim ve anayurttan uzak}k, sefahati ve
kötti eğilimleri kamçhyordu. Ama gene de, başanlmlş bil giri-

şimdi; gerçekleştirerılerin Avrupa'da kuru-lu hiçbir devlete slrtlan-
ru dayamadıklan ve birılerce yıldan beri çok güçlü imparatorlukla-
rın ve diinyarun en geiişmiş uygarlrklannrn yaşadığ bir iiılkede

çok yeni ve çok acemi bir klithirLi yaymaya ça-lışhklan düşüniilür-
se... gene de bu girişim şaşılacak kadar başarılr sayrlmalrdrr.

AvrupaLıların kişisel girişimleri i]k muc2eyi yarakruşh. Bu
birüerce yıllık topraRarda kazandrklanndan daha fazlaslru oraya
veriyorlardr. Yollar yapıyoa bağ yetiştiriyor, sultarılaıın bırakt*la_
rırıdan daha sağlam bina]ar inşa ettiriyorlardı. Şimdiden gelişmişr54
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bir sanat zevkine sahiptiler; şaşmaz bir zekAyla stratejik zoruıı]uk-

larr ve ekonomik imköııtan çok iyi değerlendiriyorlardl' Fakat dip-

lomasi alanında başarrlı olamamrşlardr' Bizansia ilişkileri gitgide

zorlaşıyordu, Suriye k
kötiiydü. tr. Baudouin

birlik ve büttinlüğilnü
ama iijke hAlA çok zayıİıve teh-likelere açıkh'

Nureddin binZeng| Edessa'nrn işgali ve
ikinci Haçlı Seferi

Islam stlrekli olarak Suriye'ye saldınyordu' Frank kral]ıklar

arasrncla dayaruşmanrn sürdüriilmesi zorurıluydu'

Frankların zaferlerini borçIu olduklan Islam'daki anarşi son-

suza kadar d.evam edemezdi. Dağılmış sultarügın harabesi iiee-

rinde Atabeyler yeni devletler kı-ıruyorlardı' Içlerinden biJi' Mu-

sul'da hükiiırn sii en Nureddin bin Zenğ, Ha|ep'i aldr' Böylece

his-
dığl

Bızarıs' ı tehdit ediyordu.

Komnenoslar, Asya'ya karşı kendilerini savunmak için Avru-

Nureddin bin Zengi, Edessa'yı geri almak için saldrnya geçecektir'

Edessa6'nm kaybr, herbakmdan, tambir felaket oldu' Bağdat

ve Musu] yolu tekrar Miisltimarılann etine geçti' 1Ü9 zafeirunaı-

dından kuru.lmuş olan dört Frank kraltığndan biri kuk beş yı-l

sonraortadankalkmşh.VeşimdiAtabey,inii,]kesi,dörtFlıristiyan
kIaü]rcr., toplam topraRanndan daha büyiik ve daha zengindl

Buned.enlerleEdessa,nrndüşmesiBuarıs,İavetiiı:nHıristiyan

diirıyasında büy.ik heyecan yarath' Kral VIL Louis ve lmparator Itr'
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konuşmalarla çağnyl tekrarladı. III. Koruad kendisiyle Manuel Kom-
nenos arasrndaki antlaşmaya güveniyordu. Ama Suriye,ye gidemedi.
Dorilaion yakırılaında yenilgiye u8radr. AlmaııIanyla birlikte acele
Boğaz'ı geçeıek dönmek zorunda kaldr. Ve insan doğasında kendi ku-
stırunu kabu] etnıek gibi biI erdem btı]urımadığından, hemen Kon-
rad'ın, Manue] Komnenos'un ihanetine ugradığ iddia edildi. Biza*'
h talihçiler böyle bir ihaneti gösterecek hiçbir iz bulunmadrğıru söyler-
ler; bu iddiarun gerçek olma ihtimali çok azdrr. Zengi'nin ilerleyişi hiç
kuşkusuz Latirı]er kadar B2anslılan da iiıkütiiyordu. Ama Bahlı-lar
gerçekya da hayal i.iriinü bu ihaneü bir hirlü unufup bağşlamadı_lar.

VII. Louiş Konrad'ın aksine, Bizarıs sarapnd4 saklanmaya ge-
rek gönilmeyen bir düşmanlıkla karşılaştı. Sicilya Kralı Ruggerq
Korfu'yu almışh. Kutsal Saıay,da Normarı]ara karşı olan öfke, İs_
lam korkıısundan bile baskındı. Bu nedenle Bizanslılar ile Frarsızlaı
arasındaki ilişki o kadar gergindi ki VII. Louis,nin bazı daruşman-
lan Konstantinopolis'i almayı önermişlerdi. VII. Louis Bizarrs do
nafiTlaslna güvenmedigi iğn ordusrınun büyük bir bölümünü Sat-
ta]ie'de bırakmak zorunda ka]dı. Askerleri burada Türkler tarafin-
dan öldiinildü. Kendisi dq sayı]an aza.lmrş ama güçIü birlikleriyle
Antioheia'ya (bugtin Antakya); kansı Akitanya-lı El6nore,un alncası
Renaud de ChAtillon'un kra.llığına geldi. Eı6nore kocasıru sevmiyor-
du. Doğu'nun zengirüiklerini şuh tavıılarla gözlerinin öntine seren
bu genç amcayla çok eğleniyordu. VII. Louis bir lcskançhk kr2iyle
kansıru zorla saraydan çıkardı Ve gene zoria Kudüs,e götıirdü.
Eıdnore o giinden sonra Louis'ye korkunç bir kin besledi. üst tıste
boşanma taleplerinde bulundu. Sonunda boşandı da; bu kez Henry
Plantagene(le evlendi Ve ona çehZ olarak Guyenne,i göhiıdü; bu
olay Yiız Yıl Savaşlan'nın nedeni olacakhr. Çok nadir olarak bir aşk
ve kıskançlrk öyküsü bu kadar ağır sonuçlar dogurur.

Şam'a karşı düzeıı]enen saldın sonuçsuz kaldı. Şam, olağa-
nüstti bir SauJruna sistemi kurmuşfu: Frank ordusunun geçemeye-
ceği karmaşık bir kana] ve duvar örgüsü. Doğu,da başansızhk çok
çabuk felakete dönüşür. Frank]arın uyandudığ korku azaldı. A]-
man imparatoru Dorilaion yenilmişğ Frarısız kıallar ve Kudüs kra-
Iı Şam kapllannda yeniliyordu: Haçlılarla yarahlan saygırüık dağr
lıp gitmek üzereydi. Zengi'nin ordularr sapasağlamdı, dövüşmele_
rine bile gerek kalmamıştı. Şam, sonund4 Franklann, kendisini ko-
nrmakta çok ele geçirmek istedigini arılamlşh, Z,engi,ye teslim ol-
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du. Sanki VII. Louis ta Fransa'dan kalkıp buray4 Şam'ı Atabey'e
teslim etmek için gelmişti. Franklaı Suriyesi şimdi, Nureddin bin
Zengi'nin babasından devraldığ yeni imparatorlukla deniz aıasrna

sıkşmış ince uzun bir şeritten ibaretti.

III. Baudouin sonund4 tek ve en önemli yaıdımcınrn Bizans
imparatoru olduğunu arıIamışb. Manuel Komnenos'a yaklaşh.
ona ortak haıeket önerdi. Baudouirç dtirüst ve sözi..irıe güveniliı bir
müttefik oldu ve kuşkusrız Bizans Imparatorluğu'nda gerçek bir
güven ve saygı uyandıran tek Fransız krah olacakh.

Sonuçta 71'59'da Halep'e karşı bir saldın başlahldı. Zafe4 krl
payı kagnldı. Eyyrıbi hükümdarlığr doğmak iieereyken yok edile-
bilirdi. Kurtuldu. Latin]er ile Bizarslılar arasındaki karşılıklı tedir-

girılik ttimüyle yok edilememişti ve sonunda Hıristiyanlık böylece

son şzınsrİu da kaybetmiş oldu.
Latin-Bizans arılaşmazlrğının en büyük sorumlusu Manucl

Komnenos değildi belğ ama sonunda gerçek kurbanın o olduğu
kesindir. imparato4 islam'a son daıbeyi indirmekte tereddüt etmiş-

ti; islam çok geçmeden B2ans'a en ağır darbeyi indirdi. BiI Selçuk-

lu Sultanr Mğakefalon'da Bizarş ordusunu ezdi veFigyayabir
kez daha egemen oldu.

.

Mısır sonınu. Salaheddin Eyyııbi Thberiye
bozgunu. Kudüs'ün kaybı

Doğudan ve bahdan tehdit altında olan Frank kıall*lan hiç
olmazsa güney sırurlarıyla güvendeydiler. Fahmi Devleti zaylflı-
yordu. Her zaman olduğu gibi devleün gücti azatdıkç4 onun baş

edemediği iç kanşıklıklaı da günden güne büyüyordu. Birbirleriy-
le çahşan taraflar kendi vatandaşlarına hükmedebilmek için ya-

banolara ümit bağl-ıyorlardı. Bu durumda Franklar Mısır'a girdi.
Kudüs Kra]ı Amauri, Mısu'ın çekiciliğine kapllmıştç Kahire'Yei 

,

kadar ilerledi. Ve Şiiler ile Stirınİler ortak düşmana karşr birleşüler.

Hağ savaşlanyla islam'ın bfuliğini bozm& paıçalamak için yola

çkmş olan Franklar yarüış siyasetleriyle aksine, bu birligi güçlen-

dirmiş perçirılemişlerdi. Salaheddin'in Eyyt-ıbi Su_ltanhgı Mısır'd4
Lübnan'd4 Şam'da ve Yukan Mezopotamya'da egemendi arbk. Bu
geniş impaıatorlukta Franklar Suriyesi guçstiz biI küçtik adaydı.

HaçIrlann gözü kara siyaseti krallıklann yıkılşını hızlandırdı.
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Temmuzun ortasrnda, Thberiye yakrıtannda bir yerde, ytikleri ağır
atların yürümekte bile zorlandğ topraklar iizerinde, k\isel kahıa_
manlıkların hiçbir işe yaramayacağ bir savaşa giriştiler. Aıap sü-
varile4, hemen de hiç tehlikeye girmederı ve hiç kapp vermederç
Fraıklan küçtan geçirdiler; Guy de Lusignan esir alrndı; Rerıaud de
ChAti]]on öldü. Salaheddin, Kudıis'ü Beynıt'u ve Saint-Jeand,Ac-
re'r ald-ı. Frank]ar Stıriyesi arhk Antioheia ve Tiipoli,den ibaretti.

Kudiis'ün kaybı Hristiyan diinyasına beklemedikleri biı darbe
oldu. Her hiikümda5 felakette suçu olup, olmadrğru soruyondu ken-
di kendine. Imparato4, papayla Savaşafak, Fransa kralı, ihgiltere l,ra-
Iıyla açkça ya da siruice südıirdüğü savaşla ve Ingi-ltere kıa]ı vasa]r
olduğu Fransa kra}ru siiırekli tehdit ederek bu felAkete yol aÇan ı z'laş
mazlrgl yaratrruşlar, Isa Mesih'in mezanrun imansızların eline geç_
mesine sebep olarak FIıristiyaılğn büyiik davasına ihanet eknişler-
di. Büyiik ve toplu bir Haçlı Seferi için karar a]dı]ar. ordutanyla Sala-
heddin'in islam'ıru yok etrnek istiyorlardı. Yğitler yiğdi Friedrich
Barbaıossa Meırıue] Komnerıos'la, Phitipp" Auguste Aslan Yüekli
Richard'la banşh; impaıatorluk ordusuyla Fransz-İngiIz ortak ordu-
su Suriye'de buluşmak iizere södeştiler; Barbarossa karadan gider-
kerı Philippe ve Aıslan Yiirekli RiChaId denizyoluyla gideceklerdi.

Bu Hıristiyan Tiuva Savaşl içler acısı bir öykü oldu. Büytik
devletler koalisyonu I. Baudouin ve Godefroy de Bouillon,ıın yiiz
yıJ önceki başı bozuk savaşçılarından daha güçlü ve başarrlr ola-
madr. Friedrich Barbarossa Bizars Imparatorluğu,ndan geçti. iko-
nion sultaruru, Selçukluların cıM torurüanndan birini yenğ iko-
nion'u e]e geçirdi ve Kilikya'da bir nehiıde sulara kapılarak boğul-
du. Alman baronları alelacele, kişisel çıkarlarını gözetmek telaşıy-
la, Almanya'ya döndiiler. ArslanYüıekii Richard Krbns,ı Bizaış,lı-
lardan a]dı ve iki Ftuistiyan dtirıya arasırıdaki uçrırumu daha da
derirüeştirdi. Kutsal Topraklar'a ulaşan Arslan YtilreRi Richard ve
Philippe Auguste, burada fü rakip kişiJiğine dönerek şaşkrn ve
ürkmüş Haçlılara fırtınaiı bir ilişki sergilediler. Bıkkn ve kendi
kralhğrıdan yarıa kaygulu olan Philippe Auguste, Saint-}ean-
d'Acre'r geri aldıktan sonra iilkesine döndü. Yalnız ka]an Arslan
Ytiırekli Richard, Yafa'yı aldl, yavaş yavaş lıyı şeridini ele geçir-
ıneye başladı. Ama Kudüs önlerinde büytik bir yenitgiye uğradı
ve geri dönmeye karar verdi. Ingiltere'ye gitmek istiyordu. A_[man-
lar kra]r esir aldı-Iar ve lngiltere'den fidye istediler.t58 I59

I

oyle görii'rıüyordu ki, hiikiirndarlar Haçl-ı Seferleri içinde yer
aldıklarında, savaşa ilham veren mistisizm zayıİIıyor, Savaşl
öngördüğğ hedeflerden sapryordu. Senyörler pek çok hata ya;ı-
mlşlardı, ama burüar hep onarılabilir hatalard-ı. iyl niyetli bir yak-
laşrmla, bilgece bir davraruşla bir anda oluşmuş bir yarüışlık
unuthırabi.lirdi. Bohdmond'ıın Bizans'la savaşr Hristiyan diirıya-
sındaki uzlaşrnaya zaraİ vermemişü. Suriyeli kra-lların aşın saldır-
ganhgı Kudüs krallarının banşçı siyasetiyle dengelenmişti. Gerçek
felaket, kıallann hata]arıyla başladı: VII. Louis'nin Şam'daki ya-ır-

lış tutumu, Barbarossa'nın Manuel Komnenos'a karşı takındlğı

çok hatalr tavı-q, Capet'ler ile Plantagenetlerin birbirlerine karşr ta-

vırlan. Hiikiiırndarlar da baronlar gibi düştinmeden hatta öfkeyle
hareket edebiliyorlardı; ama onların hatalan geleceğe damgaslnı
Vuruyo{, etkisi olay k"P*p gittikten sorrra da sürüycı4, adeta ttıre-

sel bir nitelik kazaruyordu. Böylece, Suriye'de, hep tehdit altında
yaşayan Ve sık sık bozulan hııistiyan birligi, çabuk kendini toparlı-
yoa güçleniyor, güçlendiği anda çıkar çahşmalan başlryor ve çıkar
çahşmalan birliği yeniden parçalryordu. Anarşiyi yaratan açgözlü
hrrs, arhk paparıın -İmparatorun ıeddettiği- ru}ıani otoritesiyle, ya-
hut Bizans'ın yaşatmağa çalşhğı siyasi gelenekle, ya da pişman-
lık duyarak kutsal savaşa geri dönmüş şövalyelerin özverili çaba-
lanyla dizgirılenemez olmuştu: Haçlr savaşl kaybedilmişti.

Yolundan saPan Haçlrlar. KonstantinoPolis
yağması Ve Bizans İmparatorluğu'nda
Doğu Ayrılığı
Haçlr savaşırun 12C4'de böylesine korkunç bir sapmayla nite-

lik değ4tirmesi için, kuşkusuz, dinin temel öğıetisinde ve Flırisü-

yan diinyadaki birlik n:lıunda çok önemli bft zayıflama olması gere-

kirdi. Kuşkusuz,Haç|ı' ordı.ılan, yarathklan bü}^ik ak]nh içinde bir-

birine zrt aınıIarıve ta.lepleri de göhiıriiyorlaıdı; Kutsa_l Topraklaın
yer aldrğ ve Doğu'nrın zenginliklerinin se1gilerıdigi bu iilkelere hem

djrıi amaçlarla, hem macera arzusuyla gidiLiyor,du; bu savaş ttiırn tut-

kulan -iyileri olduğu kadar kötii]eri de- tamahkAr]rğ ve çkarcılığı
olduğu kadar tokgözlıilüğü de besliyordu. Ama, gene de, hiç kimse,

papaya itaatsizlik etrniş, bütiinüyle aforoz edilrniş, Kudtis'e gitrnek-

terı Vazgeçere( bir iiıIkeyi' bir keno hem de Flıristiyan, Ronıalr ve Yu-
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terı Vazgeçere( bir iiıIkeyi' bir keno hem de Flıristiyan, Ronıalr ve Yu-
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narü bfu kenti işgal edip yağmatayarak tarihin en iğıenç çapulrınu
yaPrruş bir Haçlr ordusı:nun var olabilece$ni düşriırıemezdi.

Venedikli Doge Dandolo, ücret karşılığı Haçlı ordrı-lanru ken-

di gemileriyle taşrmap kabut etmişti. Haçlılar Venedik'te bu-luştu.

Ama taşma ücretini toplayamamşlardı. Dandolo onlan lagi.inde-

ki bir adada bek]etti. Sonra onlara biı süe önce isyan ederek cum-
huriyetten ayrılmış o|anZara'yı geri almakta kendisine yardrm et-

melerini önerdi. Hağılar kabul ettileı oysa Zara, çoktan kapılarıru
açarak Macarlaıa teslim olmuşfu ve o sırada Macaı kalr da HaçIr-

larla birlikte Savaşa gidiyordu. Bu garip dunıma rağınen öneriyi
kabul eden HaçIr ordusu Adriyatigi geçerek Zara'yı Venedik adına
işgal etti ve kent halkınr cezalandırdr.

Papa Haçlıları aforoz etti. Hak]r olarak, orılan, imarsızlarla
savaşacak yerde Hıristiyan karu dökmekle suçluyordu. Gene de,

aralarından bazrlanru affederek sadece VenediRileri aforoz etti.

Ama Haçlrların onlarla ilişkilerini sürdiiırmelerini yasaklamadı.
Doğu yöniinde yelken açmaya hazırlandıklan srrada Aleksi-

os Angelos orüara katıldl. B2ans lmparatoru III. Aleksios'un yeğe-

ni ve onı;n tahbndan indirip hapsettirdiğ impaıator Isaakios Ange-
los'un oğlu ve lmparator Schwaben]r Phnipp'in kayırıbiraderiydi.

Aleksios Komnenos, Haçlılara aIncaslru öldi.irerek babasınr

tekrar tahta çrkarmayl önerdi, karşı-lığında Bizans Kilisesi'nin Ro
ma Kilisesi'ne kah.lmasuı sağlama vaadinde bulunuyordu. Doge

Prense yardrm etmeye karar verdi. Haçlı-lar Konstantinopolis'e
ulaştılar. III. A.leksios kaçh. II. İsaakios tekrar imparator olurken oğ-
lu da ortak impaıator oldu.

Ama bir kez iktidara gelince, Haçlrlara verdiği sözleri fut-

makta zor]andr. onlarr kentten bıraz uzakİa bir yerde ordugAh
kurmaya razr etti. Kuşkusuz otoritesini halka yavaş yavaş kabul
ettirmek istiyordu. Başarü olamadı. Bizans ayaklandr; II. Isaakios

devrildi, Aleksios tahttan uzaklaşhrıldı. Ve tahta, tek erdemi t-atin-

lere karşl beslediği korkrınç nefret olan Murzuflos adında biri ge-

ürildi ve gelir gelmez w. Aleksios'u öldürthi.
onun ölümüyle kendini A-leksios Angelos'la yapılmlş tıim

anlaşmalardan, verilmiş sözleden kuıfulmuş kabul eden, intikam
duygulan ve kösnü'] isteklerle çilgına dönmüş olan Haçlıla1, Bi-
zans'a -kendileri için- el koymaya ve imparatorluğun Avnıpa'daki
topraklarını paylaşmaya karar verdiler.

Haçlılar arasındaki pazarlık ıızun siirdü- Ama sonunda anlaş-

tılar. Derhal saldın emri verildi. Muızuflos kaçh. Korstantinopolis

Latirılerin eline geçti. Üç giın üç gece kenti yağmaladılar' Bu, talihin

tanık olduğu en ac[nasrz, en iğrenç sa]dırısı oldu' Araplaı Kudtis'ü

aldıklannda, Flıristiyanlarırı, Korstantinos'un ve Aziz Hrisosto'

mos'Lın kendinde olduklarından çok daha merhametli, çok daha in-

sancıldılar. 1204'deki kayıplan, iki yü, elli yıl sonra, tr' Mehmed'in

fethi gtirılerinde uğ'rayacaklan kayıpladan çok daha fazla oldu'

orduların komutaru olan Bonifacio del Monferrato Venedikli-

lere bazı kaygılar verdiğındery impaıatorluğa Baudouin de Flandre

gefirildi. Venedik, Yunanistan'r, lon adalanru, Ege den2indeki ada-

larırı birçoğunu, Ge]ibolu veDuİazzo'ylJ aldı. BoniJacio del Mon-

ferrato Tiakya,ya yerleşti. Bir Latin piskopos iki kiliseninbirleştiği-

ni ilan etti. [I. ihnocentius önce iki başlıJ-ıktan kwtu]ı'ınmasına se'

vindi, sorua kentin yağmalandığıru öğenince bu olayı kınadrğıru

ilan etti. Avrupa'dan kovuJ.muş olan Doğu Impaıatorluğu'ysaIz-

nik de yeniden kuruluyor ve Latirı]erden alınacak öcii,rı hazırlığıru

yapıyordu. Yanm yüzyıl sonra hazırLıklar tamam-lanmş olacak,

I267'de Mihael Palaiologos savaşı kazanmş olarak Konstantino-

polis'e dönecekti. As]-ında bu htikam çok daha önce alınmrş sayr

lırdı: l_atin Imparatorluğu kendi kug'ucularr arasındaki arılaşmaz-

lıklara bile çare bıı-tmaktan Acizdi. i

AtinaDiikahğı,uygarlıktanuzakvesefilinsarüarırıiilkesio]-
muşfu. Kendi başpiskoposu: "Atina'da uzun yıllar yaşaynca bar-

barlaştrm'' diye yazıyordu. Venedik B2ans'ın y*:lışının sebep ol-

duğu felakete değecek çkarlar sağlayabilmiş degildi' oysa rakibi

olan dev metropolü ihtirasla arzulam.ışh; bu uğuıda mirastan bi]e

vazgeçmeyi göze almış, lagiiniinü terk etrnişü' Frank kral]ıklan im-

paratorluğun parçalanmasrnrn etkilerini hemen hissetrnişler,di. FIı-

ristiyan dünyadaki çaresiz böliiırme.onlan Asya karşısrrıda güçsüz

bırakıyordu. orıceleri Suriye'yi beslçşniş olan Arınıpah göçrnenler

Balkanlardaki L^atin koloni]erde yerleşiyor|arü. 12T', deki talan çıl-

gmlığından en çok yararlanan doğal olarak, Islam olmuştur'

Arap-Frank yakınlaşmasr

XII. yüzyı.lın sonu ve )ffi. ytizyılrn başlanglcı, hilal ile haç a-

rasında bir çeşit uzlaşmaya tanık oldu. Franklar Sadece Islam'ı ye' l6l
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I
nemeyeceklerini anlamış değillerdi, onun çekiciliğine de kapıLır gi-
biydiler. El Muhammed el Mansur ispanya için bir ulusal kahra-
mandr sanki: El Cid'in aksi alna a}.ru zamanda onun devamrydı !

Paris'teki ilahiyatgtar ibni Sina'da Aristo'yu yeniden keşfediyor-
Iardr. Kudiis'iin duvarlan alasrnda Aısları Yürekli Richard, Sala-
heddin Eyyubi'nin dostuydu artlk. Eyünıbi sultanı, Haçlr ordulannı
dağıtmıştı, ama Haçlılarırı gönüllerini fethetmişti. FIz. isa'nın si-
lahşörleri ile Hz. Muhammed'in silahşörleri arasrnda bir saygı ve
nezaket yarrşı vardr. B2arıs kühiphanelerini yakan Hıristiyarüarırı
Nişapur kühiphanelerine karşl daha nazik davranm-ış olmalan
mi.imkiindtir. Helen kiiltiinirıe d eğer vermiyor, ya krp yıJ<ıyorla1,

ama Sarazen kiiılhiriiı_ıe saygl gösteriyorlardı.
Bu dostluk göz kamaştıncı bir aydınJrğın yaratıcısı olacakh;

bu, Elhamraların, Şirazlr Sadilerin çağydı. Islam matematikte, hp-
ta, denizcilikte, astronomide Bah'run hocasr olacakh. Ispanya'da
Muvahhidlerin zaferleriyle biıbirine yaklaşan Hıristiyarılar ve A-
raplar, Küçük Asya'da da, savaşlarla, barışlarla birbirlerini taruyor,
yaklaşıyorlardı. Ticarette Ve Savaşta usta olmuş Templier Tarikah,
Kutsal Savaş'ın Tanrı'ya ibadetin en güzel şekli olduğuna inaruyo1,

kadırılara güvensizJik hatta düşmarılfia bakıyor ve bu inançlany_
la yarı Aıap, yarı Avrupalr bir tarikat özelliği taşıyordu. islam'a
saygı Gotik AvruPa'run ruhuna yerleşmişti. Hıristiyan Bah'nrn Sa-

razen Doğu'ya olan bu l'ıayranJrğnda, yüksek bir uygarlrğa duyu-
lan saygıdan da öte bir şey vard_ı. Bizans da önünde "hayran}kla
egilmeyi" hak ettirecek bir ktilhire sahipti. o da zengirüikleri ve çe-
kiciliğiyle göz kamaştırıyordu; ama sadece yakp, yıkan bir ihtiras
uyandrrmlşh. Kuşkusuz, Sarazen kültiirü, Bizans'ın eskimiş, Hı-
risüyan-Helen küıltı.iıriirıden çok daha gençti. Ama ne oluısa olsun,
ortak bir tehdit, bir korku olmasaydı bir Arap-Hırisfiyan uzlaşma-
sı da olmazdı beki. Şurası gerçek ki, Frank-Sarazen yakırüaşmasr,
Arslan Ytiırekli Richard i]e Salaheddin Eı'yubinin ömek dostlukla-
n, bütiin burüaı, Asya'nın İslam'a ve Ffuistiyarılığa karşı muazzam
bir saldrrı başlattığı bir döneme rastlamaktadu.

Asya'nrn gelişi

Gerçekten de, gclebeleL yerleşik ha]kların karşrsrrıa, bir]_ik ve
dayanışmaıın verdiği guçle çk p Çin'dm Fas'a dek, steplerh yeşil
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çay ırlarla, kabilcnin kcırtlcrlc olan mütlıiş Savaşml sürdi'rreceklerdi'

Batı Afrika'nrn Murabıtlardan sonra Muvatüridler de' Arap

süvarilcre, Kurtuba saraylarrrır neden sa}ıraya tercih ettiğini' kAh si-

laha sarılarak, kAh dirsel sapkınlıklarla soran, sorgulayan Mağribi-

lerin baskısıru hisscdiyordu'

Sahıa ile Mağrip arasrnda yaşanan bu olgu' çok daha geniş

boy.ıtlarda, orta Asya'da kendini göstermişti'

Sorun, 1125'de, Çin Imparatorluğu'nun paıçalanmasryla orta-

ya çıJ<h. lmparatorluğun ui'ılgı"ı sağlayan Songlar' iyi yetişmiş

hükijrndarlanyla ilerici hıikümetler kurd'u]ar' Bakarüaruıdan biri'

Wang Anshi, loso yıu"aa hemen de sosyalistbir proglam uygu_

ladl. Etkilibir dış siyaseti olan Çin sindeki bar-

barları birbirlerine karşı krşkırtar sağlıyordu'

Kuzey komşulan Hitayların ülkesi' Çin'in uçbeyliğiydi ve bu ülke-

den imparatorluğa göçler oluyor ve burıIar imparatorluğa yeni

mandarirr]er kazandınyordu'
Yeni lmparato' u'' Zong' İLıtay|arla dostluğu sürdiıremedi'

onlardan korkru ve Mur,çrrya'da yaşayan Curçenleri Hitaylara

iu.ş, lrştott . Cuıçenler Hitay tilkesinı işgal ettiler ve Pekin'i aldı-

lar. Ama orada durmayarak Çin Seddi'ni aşb]aı Çin'in içerlerine

doğru ilerledile,. So"gla' geri çekilmek zorunda kaldı' ancak Gü-

^.iç*'o" 
rutıırıabildiler' 

"Kıızey'srruılan 
Sibirya'ya varan yeni bir

imparatorluk oldu: Çin (Kin) lmparatorluğu' (AItn imparatorluk)'

Bozgun ve Cuıçen istilasl' yenilmiş Hitaylar iizerinde Çin et-

kisinin dağılmasına sebep oldu' Gerçek_kimliklerine döndi:ler: gĞ

zikaıasavaşçılar oldular yeniden ve kent uygarl-ığırun getirdiği

inceliklerden sıyrılaıak'uıjırg"' güçlerini kazandılar' Şeflerinden

biri, Yelu Taş, Song sarayrrunğo'd" tişiı"'inden biri' Çin'deki bir-

kaç akademinin tıyesi ve çok yetenekli bir sanat ve bilim adamry-

ken, ulusuntın yrkınhlan "us"'du 
steplerin çağrslru ilk duyarıla-

danbirioldu,Kendi]erineihanetedenÇirüibakanlanöIdiiıttii.Fe-
laketten sağ kurtulabilmiş Hitaylan çevresinde topladı; başlanna

g.çti; o.ıu.i* kabileler haıird; böliirımedeo birlik ve bütiirüük

içinde kalmalanru'Ve ele geçirec

leşmelerini istedi' Yelu Taş'ın iş

sözleri dirıledi; krallan' Yelu Ta

Böylece, Türk ulustınun adı' ilk kez'Gta Asya'da' Çin sarayının

bir mandarini tarafindan ytiksek sesle i{ade edildi' Ve emir kulu ol- t63
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maktan usarunlş SaVaşçı.Ia{, nihayet kendileri için dövüşecekleri
bir savaşa kahlmak rizere coşkuyla Yelu Thş'ın peşinden gittiler.

Bu aydın salon adamr bü)^ik bir komutan oldu. Semerkand
önlerinde kendisini dıırdurmak isteyen SelçuRu Sultanr Sancar'rn

ordusı.ınu dağıth. Bah'da Haçlı.ların yaraladığ Selçuklu iktidan
böylece Doğu'da da vurulmuştu. Geniş bir imparatorluk kuruldu:
iki Tıiırkistan'ın çekirdeğini oluşturduğu büytik bir devlet. Gtiırıey-

de Hazar Denizi ve Oxus'dan (Amu Derya), kuzeyde Avnıpalrların
Rahip jean'ın dinsel yönetiminde olduğunu bildikleri Karaim6 ül-
kesine uzanryor; sınrrlar, doğuda anarşist yağmacı Xialar ülkesin-
den, bahda yenilmiş Selçuklu-laıın topraklanna kadar yayll-ıyordu.
Bu yeni kuruian devlet Kara}utay imparatorlufu"ydu. Çin'den,
Çin uygarhğıru gevşekliğinden kurtırlmaktan mutlu göriiırıüyordu
ve yiiz yıla yakın bir süre, 1125'den 1213'e kadar yaşadı. Bu, biı As-
ya imparatorluğu için ve biı düşiiırıüriin kurduğu bir devlet için
uzun sayılacak bir stiredir !

Kara}utayların Sultan Sancar'ı yenmiş olmasr Horasan Hü_

kiimdarı Muhammed Şah'a Selçuklu vesayetinden kurhıtma imkA-
nr verdi. Muhammed 7l94'de Selçuklu hükrjmdanru öldLiIdü.

1208'de Kara}utaylardan Maveraiiruıehiı'i ve Semerkand'r aldı, Af-
ganistan Ve Baktria'yı7 ele geğdi. 7217'dekak'ıfethetti. Bah'da Nu-
reddin Zeng\ ğb| Doğu'da da Muhammed Şah, din kavgalaırun
sl-irek]i parçaladığ ve yapısındaki özellik sayesinde hep tekrar güç-
lenen Selçuklu lmparatorluğı-ırıa sahip çıkh. Ve hpkı SelçuRular gi-
bi, Muhammed Şah da, inanılmaz bir stilratle, krsa ömiirlü olacak
dev bir imparatorluk kurdu. Selçuk]ulaı gibi, Ttiırk ve Miisltirnan'dı.
On-lar gibi, egemen olduğu lran ile Tiıran arasındaki kararsız kal-
mış, değişken mizaçLı' ama çok yetenekli bır zorba hfüiirndaıdı.
Kendine "yeni iskender" diyor ve sarıki bir önseziyle ömtirsiiz ola-
cağnı bildigi iktidarından ateşli bir heyecarüa faydalaruyordu.

6 Nosluri Hıristiyonllğı benimsemiş Mogol|or (ç n.).

7 Eski Asyo'do ülke, bugün Türkiston sınırlorı içinde. Bugünkü Hindikuş Doğlorı ile
Amu Deryo lrmoğı orosındo uzonırdı.

iKINCT KISIM

Ceng\zHan ve Moğol Kasrrgası

Böylece,göçebelerveSteP'"""'o":iH;: j"J":;"'*:H-_

erle çökmeye müküm gĞ

iı Cengiz Han meydana çıktı' Yerle-

şik halkların teknik gelişmeıer sayesinde' göçebe kavim]erin onla-

ra zorlakabul ettirdiği u't"'ı ii"tı'ııl'ı< prangasından kurhılacak]a-

., g,- y"H"şırken, Ceng2 Han' steplerin güciiııü insanüstübir ye-

tenekle,sonVekesinsavaşiçinkedindetoplayacakh.
Kuşkusuz Moğol "r,*"'l, Yff il#".;;:iT#"*'?h:

lde ediimiş olmalarıyla da tarih-

taıudığı en "şanslı" fatih_

akmrştır' lmparatorluğu' Isken_

der,in imparatorluğundan dört ya da beş kat' Napolyon'ıınkinden

;;;;;;;; t]t a'r'u ge''ijti' Ve 
\endis1kendisi 

için "olağa-

'.,uroi *, bir özelliği ohaldıgıru" söylüyordu' Ceng;z hiçbir şey

içni zorlanmaa'' ruaerı"i 'oj' 'uy'ırı-"*di' 
kader onrın için çok

önceden bu yolu hazırlamrşh'
yenmek dıırumunda kala-

eI taşı, Türk-Moğol kabile

on dört yaşırıdayken öldfuijld

bir araya getirdiği yirmi bin sa

ökstizlerin yanında kald-ı'

Geleceğın diiırıya hfimi Trmuçin' savaşç]anru elhden al-

mak ve atlarrnı çalrp götürmek için gelen kabile reisleriyle l'ıyasıya
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Savaşmak, hatta bazery Payına düşen yoksul çorba için kardeşle_
riyle bile kavga etrnek zorunda kaldı.

ÇocuRuktan ve bunurüa birlikte sefa]etten kurh.ılduğıında
genç Tiınuçin, artrk, ileri gönişlü babasının, onun geleceğini gü-
vence altrna almak için hazuladlğı plaru uygulayabilirdi: Yesügey
oğlunu komşu ülkelerden birinin kızıyla nişarılamış ve Karaim-
lerin haru Tüğrııl'Ia kardeşlik andı. içmişti. Trmuçin nişanlrsını is-
temeğe gitti. Verdiler. Sonra Tuğrul Han'a bağLlğını sunmaya
gitti. Karaimlerin hanr bağlJrk yeminini kabu] etü. Tmuçin arbk

çevresi bomboş bir şel savaşçıları olmayan bir komutan değil,
büyıik biI devletin hentiz oldukça griçsüz bir parçasıydr.

Fakat otoritesi her geçen grin biraz daha gtiçleniyordu. Kısa
zamanda harun sayglsıru elde etmeyi başardı. Tatarların siirekli
saldırı]anndan usanan Çin imparatoru vasal Tuğrul Han'dan yar-
dım taiebinde bı.ılundu. 1190 yünda Tuğrul, bu görevi Timuçin'e
verdi; genç komutan yeni biı ordu diizeni icat etİi: biner kişilik bG
ltim]ere ayrrlmrş bu yeni ordu diizeniyle Tatarlara karşl önemli
zaferler kazandr.

Ama Tuğrul Han gerçek bir trajedi zorbasıydı: hükümdarhk
onrırunu Timuçin sayesincle tekraı kazanmış olduğu halde ani bir
baskınla ondan kurfulmayı denedi. Başaramadr. Ama sayıca ken-
disinden çok üstiiı'ı bir düşmanın öniirıde çöle sığınan Tımuçin

çok zor gürıIer yaşadı. Sabırla, inatla savaşçılarıru topladı.
1203'de Tuğrul Han'ın ordusuyla karşılaracak onu kesin bir yenil-
giye uğrattı. Güçlü oian kazanm-ışh. Trmuçin Karaim]erin hü-
kümdan oldu.

Beyler meclisi, Türk]erin büyük karar organı Kurultay,
1206' da Timuçin'e Ceng1z Han1 unvanıır verdi.

Demek ki hiırn Türk-Moğol kabilelerinden büyiik lideri, han-

!gharu olduğtında elli bir yaşındaydı. Sorum-luluk]anru bilen,
keskin zekA]r ve ileri görüşlü bir lider olarak her zarnar. haklıdan
yana oLmağa özen gösterdi; yeni dava arkadaşlarıru seçerken, ra-
kipleri arasında bile, adaletli ve büyıik göntillü davrandı. Ama he
niia hiç bir şey biı dünya hakimi olacağnr akla getirmiyordu.

Her zaman akılcı, her şeyi en ince ayrınhsına kadar düşiinen
ve her zaman sabırh Ceng2 Han, devleti yeniden yapıland-rrmak ve

l Moğolco Çingiz Kogon. Okyonuslor hokonı, evrensel hokon onlomındo (ç.n.).ı66

ilk Çin seferine hazırlamak için yirmi yıl çatrşh' Kendisini "Mavi

Moğolların şefi", "mavi göğirn uzandlğ ufuklar kadarbüyük olan

tlünyanrn efendisi" ilan etmişü. Ve bir yasa hazırlamrştr: Moğolla-

rın uymak zorunda olduk]an kurdlardı burılar: her şey hanın em-

rindedir ve han Yasarun emrindedir. Hiç tarhşmasız, her şeye gücü

yeten Ve tiim yetkilerin Sahibi biI han; yasarun az sayıdaki kura]la-

nna uyInalnarun cezasr öliimdi.iı: aile, aile ıeisine itaat etmek zorun-

Cengiz Hon imporotorluğu'nun kuruluşu

dadıı; aile reisi k]anın şefine, klan şefi kabile başkaruna, kabi]enin

Başarırırn srrn, işi en son noktasına kadar götii, mektir'" diyordu'

Nöbetçinin dikkatsizliği, savaşçı]arırı sarhoşluğu, bir imparatorluk

emrinin gereküğ gibi aktarı-Imasın, başkomutarun izni ve onayr oI-

madan biı suçun affedilmesi idam]a cezalandrn]ır. Aksine, orduya

zzırar verrneyen fiiller serbesttiı. İnançlar açısırıdan, Moğollarırı boş

ü\ i
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inançlara bağlı fetiş2mleri ve pozitivi zm]ef., CenguHan,ın olağa-
nüstü hoşgöniılü siyasetinin kayna& olmuş ve imparatorluk bu sa-
yede pek çok dostluk ve işbirliğınden faydalanmrştır.

Moğollarda ordu, savaşmakta olan ulustu; ulus barış halin-
deki ordu ! Savaş olmadr$ zamanda da stepte ava çkılrrdı, bu da
bir manewa gıbiydi. 72I7'de Cengiz demir gibi sağlam olan ordu-
su, Mançu Imparatorluğu,yla baş edebilecek güçteydi.

Mançu ahalisi de kaya gibi sert ve dayanıkJrydı. Direnişi yir-
mi yıl devam etti. Ancak daha7216yılında Pekin işgal edilmiş ve
Cengsz, Mukuli'yi Çin'de bırakarak anayurda dönmüştü. o şim-
di Kara}utaylara karşı sa]dın hazırlığı içindeydi.

Karahıtaylann yenilgisi
Kara}utayların gücü Yelu Thş,dan sonra çok azalmrştı.

1207'de Şah Muhammed'in öntirıde ağu bir bozguna uğamlşlar-
dı. ote yandan, Ceng1z'ln düşmarılanrıdan biri, Küçliik, Kara}u-
taylara sığınmrş, zamanlaülkeye egemen olmuşfu. Nesturi,ydi ve
bir Budist'Ie evliydi; Müs]iimarı]ara çok baskı ve işkence yaPrruş,
çoğurüuk olduRarı bötgeteri talan etmiş, insarı]an öldtirmüştti.
Cengiz'in işgal ordtılarının komutanr Cebe'yi, Müslı_irnarılar düş-
man gibi değil, kurtarıcı gibi karşıladı. Cebe orada, o çağ için ola-
ğanüstıi sayılacak bir haber alma örgritıi kurdu. Böylece, drşanda
yenilmiş, içeride kundaklanmış olan Karatutay Devleü dağıtdı.
Küçlük Pamir'e kaçh. Moğol savaşçıları onu öldürdü. Doğu Tıir-
kistan Cengiz Imparatorluğuha kahldı.

lmparatorluk Şah Muhammed,in imparatorluğunun sıruria-
rına kadar dayanmrş oldu.

Maveraürınehir seferi ve iran,rn fethi
Bu komşu imparatorluk çok geniş ve çok zengindi. Şah

Muhammed bu topraklarda çok uzuı sayılmayacak bir siireden
beri hiiküm sürüyordu. Yönettigi çeşitli ulusları sağlam bir bi-le-
şik halinde bütünleştifememişti. Müslüman tebaa çeşitli
mezheplere böliinmüştii. Şii teröristlerin cinayetleri sürüyordu.
Hasan Sabbah'ın mirasçılan bir kartal yuvasl gibi dağlara ttine.
miş olan garip kalelerinde yaşıyorlardı. Yüzlerce yıllık çatrşma,

I

lraıılrlar ile fiıran]ılarrn çatşmasl da devam ediyordu: bir kısmı
şıhı, Iran'ın lüks ve gösteriş hastalrğma yakalanmrş olmakla
suçIarken, ötekiler de özentili tavrrlarrna rağmen ona bir barbar
sa Vaşçr gözüyle bal.ıyorlardı.

Şah Muhammed de bir siiredir Moğol tehdidinin yaklaşhğıru
lıissediyordu. Kendi subaylanyla konuştuğunda kaygılarnı dile
getirdiği söyleniyordu. Gerçek bil Tıirk -Şah Muhammed öyleydi-
step kavimlerinin imparatoruna karşı koyabilmeyi ijrnit edemezdi.

Hiç kuşkusuz "yeni iskender"in bütıirı güciinü, kesin yenil-
giden önce bu kuşku tüketecekti. Koşullar, ı]ırn]ı ve kararlr olma-
yı gerektiyordu ve aksiıe aynr koşullar şahl hırçın ve şaşkm
yaph. Cengiz'in düşiincesiyle bile ütriyordu. Ama buna rağmen
Cengız ona, bağılrk yemini etmesini ve Bağdat ve Semerkand yo-
lunu Moğol triccarlara açmasrru önerdiğinde önerilerin füsini de
reddetti. Ustelik, Cengiz'in ona üç iyi niyet elçisiyle birlikte gön-
derdiği Moğol tiiccarlarr -ola ki casustular- öldrirttii. Bu karara iti_

raz eden elçilerin de birini boğazıru kestirerek öIdürttti ve öbiiır
ikisinin sakallannr kesfudi. Bu doğrudan doğruya imparatorun

şahsına hakaretti.
Cengsz, SaVaşIru/ her zaman olduğu gibi sakin bir dikkat ve '

özen]e hazırladr: bu, askerlik tarihinin tarudığ en büyük başanlar-
dan biri olacaktıı. Birkaç ay siiıesince, Asya, frrtınanın yaklaştığr
ru haber veren dehşet verici bir sessizlik içinde yaşadr; yollarda
kimse göriiırımüyordu, him savaşçilar atlann semirtmekle meş--'
grıldıiler. 1219 yıLında Moğol ordusu hazırdr. Çok da kalaba]-ık ol-
mayan ilk bfulik Aral Gölü kryrsından ilerledi. Şah Muhammed'in
üzerine gitti, sonu belirsiz kalan bir çahşmadan sonra, ardr srra her
yeri ve her şeyi ateşe vererek geri çekildi. Şah Muhammed bu
alevler içindeki arazıde Moğolların peşine düşmeye cesaret ede_

medi. o arada birden, Cebe komutasırıdabir ordunun giineydoğu_
dan Semerkand tizerine yünidüğü haberini aldr. Gere$nce tahkint
etrneye vakit bulamadığ başkentine kapandı. Moğol ordusıınuıi'
Cengiz komutasındaki en büü.tik ve güçlü birlikleri, o gi.iırıierde ku-
zeyden Semerkand'a ulaştı. Şah Muhammed, kuşkusuz çok kala-
ba]:k ve gı.içlü olan ordusunun, her karşılaşmada düşman karşı-
smda yetersiz kaldığıru gördü. Dehşete kapıldı ve kaçtı. Moğollar
işgali tamamladı],ar, Hadzm imparatorluğu yok edilmişti; Cen-
giz'in kapplanysa yok denecek kadar azdı.
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Bir yüniyüş destanr

Cengsz, ordusunrın büyijk bir böliimünü Moğolistan,a geri ge-
tirdi. Cebe, Subutay ve Tugaçar komutasında 25 000 kişilik bir ordu-
yu, kaçan Şah Muhammed'i yakalama göreviyle orada buaktı. Tuga-

çar yedek kuıwet olarak geride ka]dl, Cebe ve Subutay, şahın peşine
düştüler: bu inaırlmaz, bu destansı koşu ancak Dinyeper kıyısında
sona erecekti ! Ermenistan, Çerkezistan, Gtircistan, Kınm peş peşe,
bu insanüstii at]rların eline geçti. Nişapur'dan Bağdat'a, Bağdat,tan
Hazar krysına kova]anan Şah Muhammed, küçiik bir adada, sefalet
içinde öldü. Cebe ve Subutay, orada dumıadıla4 müthiş koşularına
Ciiney Rusya'da devam ettiler. Krpçaktarla karşı karşıya geldiler:
Kıpçakla4 Moğollarla baş edebi-lmek için Ruslarla birleşti. Moğollar
Tiiırk-Rus ordusunu ezdi geçti. Ruslara hiç ödiin verilmedi: iki Ti.fuk
topluluğu arasındaki sorlına kanşmaya ne hakları vardr ? Kesilmiş
Rus kafaian MoğoI subaylann üzerinde dans edeceğ tahta kercvete
ayak görevi yaph.

Konstantinopolis'e yüniyecekler miydi ? Daha şimdiden deh-
şete düşmüş Bizanslıia4, Moğollann insan eti yediğni söylüyorlar-
dı. Ama Ceng2'in komutanlarına verdiği görev tamamlanmışh. Ce-
be ve Subutay ülkelerine dönmek rizere yola çıktılar.

iran'rn yıkılışı
Moğol devletinin idari yapılanması kusursuzdu. Biı polis ör-

gutü kurulrnasmln yaru sıra, Çin'den lran'a ve KaradenD,e kadar
ticaret yollarl da kervanlara açılmışh. L6on Cahun: ,,Moğolların

yarattığı kargaşa degil, inanıtmaz düzen irsarüan korkutuyordu,,
diye arüatır.

Ceng1z dengeü, manhk]r, büyıik gönülü bir insandı. Ama
steplerin çocuğu ve efendisiydi; uygarlrğırı doğaya itave ettiği her
şeyden nefret ediyordu -bütlin Moğollar gibi-. Kentleri, binalan hiç
sevrniyordu. Imparatorluğunr-ın srnrrlarında, olasr bir düşmanın
yerleşmesine izin vermeyecek uçbeyliklerinin ve keyfince at koştu-
rabileceğ, geniş otlakların bu]unmasınr İstiyordu. Bu nederı-le bü-
tıin Doğu lran'ı yıkacaktr. Semerkand'dan dönüşiiırıde Horasan,da
Baktria'da gerçek bir Attiia oldu; Merv'de, N\apur,da taş taş üze-
rinde buakmadı. Bu yiizden, 1227' de,Şah Muhammed,in ugradığ

fclakct üzerine KAbil'e sığınmş olan oğIu Celaleddin, Iran'a geç-

mcyi başardrğında, hirn iian onun çağrısıyla harekete geçti. olmek
üzere olduğunu arüayan bir diinya Son şalısrru deneyecekti. Başa-
ramadr. Kuzeye doğru çıkmakta olan Cengiz geri döndü. Celaled-
din cesareti ve cirs ah sayesinde kurh-ı]abildi. Indus Nehri'ne atla_

dı, karşıya geçti ve Delhi su-ltanrna slğındı. Ama Afganistan'da ne.-

redeyse canh irsan kalmadı. Iran'da da soykınm devam etti. Gele-
ceğin osmanJr Hanedanr'nın atası olan Ertuğrul adamlanyla Frig-
ya'ya kaçtı. Iran'm daha da zengirıleştirmiş olduğubir yerleşik uy-
garlık daha, bir daha hayata dönmemek üzere yok edilmişti.

Son savaş

Cengsz, Muku]i'nin öliirnü nedeniylc gitmck zcırunda <ı|dtığtı

Çin'e doğru yola çıktı.
Xialar iilkesini "terrxz|ed|." Tarihler "Halk mağaralarda gizlc-

niyordu, dışanda kemik yığıntarr vardr" diye arılatacaktır.

Krsa siiıe sonra Cengiz öldü. Çin'e geldiginden beri griciinü
kaybettiğini hissediyordu. oğlu Cuci ondan önce ölmiiştı.i. Impara-

tor mirasru dikkatle Ve adaletle bölıişhirdü ve 12 ağustos t227'de,

hirn hayabnda olduğu gibi siikünet içinde öldü.

Moğollar karşısında islam ve Haçlrlar

Moğol firhnasl, lslam ile Flrristiyan dünyası arasırıdaki i\ki-
leri alti.ist etti. Her ikisi de sadece kendi]erinin var olduğıınu sarunlş
lardı. Ve her ikisi de diiı"ıyarun sandrk]arından çok daha büyük oldu-

ğunu ve onlan yutup, yok edebileceğini arıladılar.

Şah Muhammed'n 1219'daki yenilgisinden Sorrra, Küç"k
Asya, Harizmlilerin, korku içinde, şaşkın ve çaresğ ta Karaden2
kryısına kadar kaçarak, sığnacak yer aradıklarına taruk oldu. LIı-

risüyarüa1, büyük düşmarılan islam'ırı, Doğu'dan kopacak bir çı-
ğın altında kalıp yok olabileceğni arüadı. islam'ın iffkütti.iğü biI
kesim bu durumu bir kurtuluş şansı olarak gördü. Piskoposlar

çok mutluydu: Taııı'nuı öfkesi imansızları cezalandırıyordu. Ama
Hıristiyarıların çoğunluğu kendilerinin de, düşmaru ezen çığın al-

hnda kalarak ezebilecek]erini düştirıüyordu. Tripoli, Yafa, Hıristi-
yan Baü'nın birçok kenti Semerkand gibi, Nişapuı gibi yerle bir e- 171
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ya'ya kaçtı. Iran'm daha da zengirıleştirmiş olduğubir yerleşik uy-
garlık daha, bir daha hayata dönmemek üzere yok edilmişti.

Son savaş

Cengsz, Muku]i'nin öliirnü nedeniylc gitmck zcırunda <ı|dtığtı

Çin'e doğru yola çıktı.
Xialar iilkesini "terrxz|ed|." Tarihler "Halk mağaralarda gizlc-

niyordu, dışanda kemik yığıntarr vardr" diye arılatacaktır.

Krsa siiıe sonra Cengiz öldü. Çin'e geldiginden beri griciinü
kaybettiğini hissediyordu. oğlu Cuci ondan önce ölmiiştı.i. Impara-

tor mirasru dikkatle Ve adaletle bölıişhirdü ve 12 ağustos t227'de,

hirn hayabnda olduğu gibi siikünet içinde öldü.

Moğollar karşısında islam ve Haçlrlar

Moğol firhnasl, lslam ile Flrristiyan dünyası arasırıdaki i\ki-
leri alti.ist etti. Her ikisi de sadece kendi]erinin var olduğıınu sarunlş
lardı. Ve her ikisi de diiı"ıyarun sandrk]arından çok daha büyük oldu-

ğunu ve onlan yutup, yok edebileceğini arıladılar.

Şah Muhammed'n 1219'daki yenilgisinden Sorrra, Küç"k
Asya, Harizmlilerin, korku içinde, şaşkın ve çaresğ ta Karaden2
kryısına kadar kaçarak, sığnacak yer aradıklarına taruk oldu. LIı-

risüyarüa1, büyük düşmarılan islam'ırı, Doğu'dan kopacak bir çı-
ğın altında kalıp yok olabileceğni arüadı. islam'ın iffkütti.iğü biI
kesim bu durumu bir kurtuluş şansı olarak gördü. Piskoposlar

çok mutluydu: Taııı'nuı öfkesi imansızları cezalandırıyordu. Ama
Hıristiyarıların çoğunluğu kendilerinin de, düşmaru ezen çığın al-

hnda kalarak ezebilecek]erini düştirıüyordu. Tripoli, Yafa, Hıristi-
yan Baü'nın birçok kenti Semerkand gibi, Nişapuı gibi yerle bir e- 171
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dilebilirdi. Cebe ve Subutay Kınm'a geldiğınde B2ans korkuyla
titremişti. Korkmuş Hırisfiyarılar şimdi kendileriyle islam arasrn-
da inanç karşıtlrğ Ve bunun yaru Srra bir kültiir ortaklrğ olduğu-
nu fark etmişü. Hilalden Ve Kuran'dan nefıet ediyorladr, ama is-
Iam'ın sila}şörlerinden, hekimlerinden ve abidelerinden nefret et-

miyorlad-ı. Muhammedilerin o giizel kentleri... onlara sahip olmak
istiyorlardı, yakıp yıkmak degil ! Özetle, Islam'a öfkeleri vardı,
Moğolistan onlan dehşete düşüniyordu. ğle ki, ne istedik]erini
bilemiyorlardı: Moğollardan kuıtulmalan için Islam'a yardrm et-

mek mi, islam'ı yok etmeleriiçin Moğollan desteklemek mi? Müs-
liiman külttiriilrı etkisinde kalmş Sicilyal-ılar doğal olarak Aıaplar-
dan yana oluyorlardı; Venedikliler, bir stiredir iyi ilişkiler içinde ol-
dukları Moğollardan yana.

Bu karşıt tavırlann kaynağ yanm yıizyıldu İslam ile Moğol-
lar aıasırıdaki çatrşmalarda hakem görevi yapan Hıristiyanlrğn,
bundan hiçbir çıkar sağlayamamrş olmasıydl.

Şimdi, iki siyasi seçenek vardı: Islam'la arüaşma ve Moğollar-
la anlaşma; Hıristiyan dii'rıya tercih yapamıyordu. Her ikisi de geç-

mişte teklif edilmiş, ana hatlanyla belirlenmişü, ilki irnparator II.

Friedrich']e, ikincjsi Azz Loıls'yte: HırisüyarıJrk ve Sı'rriyeli Frank-
la1, neAlmanimpaıatorunne de Fransız krabnm peşinden giEnişü.

ogedey Hanlığı
Cenga dört oğul bırakmştı: Börte hafunun üç oğlu: ogedey,

Çağatay, Tuluy. En büyük oğul, evlilik dşı doğduğu iddia edi]en
Cuci imparatordan önce ölmüş ve oğlu Bafu'nıın mirasçüğ kabul
edilmişti.

oğrılların her biıi impaıatorluğıın bir böliimiine sahip oldu;
Moğol töresi böyleydi. Tuluy, en küçtik kaıdeş, Moğolistan steple.
rini, ailenin anaywdunu aldı; Bah KrPç.L ü]kesini -Rusya'yı- aldı;

Çağatay eski Kara}utay imparatorluğu topraklarına sahip oldu.
ogedey Cengiz'in vasiyeti gereği imparatorluğı.ın Büytik Kağan'ı
oldu. Cengiz Han'ın çocuklan arasrnda en akı-llr ve en sağduyulu o-

lanıydr ve Cengiz için sağdu1-u erdemlerin en yücesiydi. ogedey

şişmandı, çok içerdi, ama zeki ve akrllıydı. Babasırıın ögıitlerine
hiç tereddütsiiz uydu Ve onlın eserini yaşath.

Böylece, öncelikle Çin savaşru siirdıirdü, Mançutan tarih sahne-172
t73

:;iııdcn sildi ve Kuzey Çin'in fettrini tamam]adı. Ve Song'lann impa-

ı,ıkıru, çılgınca bir tununla ona meydan okuduğunda Giiney Çin'i
işgal etti. Yağlamadı ama imparatorluğa katnıayı denemedi. Babaç

sının gittiğ sırurın ötesine gitmek istemedigini söyleyecekti.

Rus kentleri ya Moğol egemenliğme boy.ın eğdi -Moskqva

gibi- ya da Avrupa ile Asya arasrnda en önem]i yol iizerindeki Sa-

ray kenü gibi yıkıllp, yakıldı. Subutay l247'de Karpat Dağlan'ru
ıştı. Vishil ve oder arasındaki tl'irn Lehistan topraklanru işgal et-

ti. ordunun harekAtı bir makine diizeni ve yanılmazl-ığyla gerçek-

lcşiyordu. Lehistan'ın fethi tam otuz gtirıde tamam]andı. Iki ordu

birliğ, ayrı yönlerden gelerek ve kararlaşhrilan saatte en üfak bir
gccikme olmadan, Varşova'da birleşti.

iran'ın akrbetine uğrrama korkusu içindeki Bah, karşı tedbir-

lcr aradı. Sl|ezya dtikü, Töton şövalyeleri, alevler içindeki Kra-
kow'dan kaçmaya çalşan yenilmiş Lehlere yardrma gitti. iki taraf

9 nisan l24l'de Liepnitz'de karşilaşh. Bu, Hıristiyan ordulan için
tam Ve korkunç yenil& oldu. Moğollar Breslau'a girdi; her yeri ya-

karak, yağmalayarak Saksonya'ya, sorıra Morar.ya'ya ulaşhlar.

Macaristan yprle biI edildi, kral]an Adriyatik kıyrsma kadar kaçh.

Moğollar Rağrısa'ya vardı]ar. Lehistan ve Almanya detşet için-

deydi, çi.inkü Moğolların bir işgal ve bömüqgeleştirme hedefi güt-

mediği arılaşılmıştı. Sınrrları ötesinde olabildiğinde geniş ve in-

sansız biı bölge yaratma}n hedefliyorlardı. Ve bu nedenle fevkala-

de diizenLi Ve soğukkanl bir uygrılamayla, yok ediyorladı. Sade'

ce Macarlar hayatta kalabildi, çiinkü orüaı "Krırt baba i]e maral a-

nanın oğ.ıllan" yani Türk-Moğol soyundandılar.
Büytik afetlerin aruları, yok edilmiş abidelerin yıkıntıların-

dan çok daha kısa ömürlü olur, kuşkusuz. Avrupa geniş öIçüde,

Moğol kasırgasıru tınutLu. Ama temel yaPsr Ve kültiini iizerinde-

ki etkisini küçümsemek mii,rnkün degildir. Rusya bütiiırüyle yok
oldu ve yeniden yarahldı.: iki y 'uzyıt'toyunca A-lhnordu egemerıJi-

ğinde kaldı; Rus prensler boyun eğdikleri sürece varlıklarıru koru-

dular. San ırkn istilası doğal olarak Rus uygarlrğırıda duraklama

yarath. Ama geleceğin bü)^ik Rusyasl'nrn da hazırlayıcısı oldu.

Bu istila olmasayö belki de Rus prensler, hpkr Avrupa'da olduğu

glbi, birbirine düşman rakipler olarak kendi kabuk]arına çekile-
ceklerdi. Moğol egemenliği, her şeyi parçalayarak, ezerek, SaVLıra-

rak, direnme güçlerini yok ederken fark]rllklan da ortadan ka]dır-
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lar aıasırıdaki çatrşmalarda hakem görevi yapan Hıristiyanlrğn,
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la1, neAlmanimpaıatorunne de Fransız krabnm peşinden giEnişü.
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Cenga dört oğul bırakmştı: Börte hafunun üç oğlu: ogedey,

Çağatay, Tuluy. En büyük oğul, evlilik dşı doğduğu iddia edi]en
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lanıydr ve Cengiz için sağdu1-u erdemlerin en yücesiydi. ogedey
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ı,ıkıru, çılgınca bir tununla ona meydan okuduğunda Giiney Çin'i
işgal etti. Yağlamadı ama imparatorluğa katnıayı denemedi. Babaç

sının gittiğ sırurın ötesine gitmek istemedigini söyleyecekti.
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Büytik afetlerin aruları, yok edilmiş abidelerin yıkıntıların-
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m1ş oldu Ve çok Sonra çarlarn kuracaklarr dev Rusya'nm oluşu-
muna ortam hazrladr.

Lehistan daha çabuk kuıfuldu, ama hep başı eğik kaldı. San-

ki kurban olmağa alışmrşh ve kendisini ezmiş, bitkin düşürmüş
olan teröriilrı etkisini hiçbir zaman tam olarak üzerinden atamadr.

Macaristan, aksine kol]anmrş, korunmuş oLmanrn verdiği
güven-le ulusal kaderine iiırnitle bakıyordu.-Geleceğin büyi.ik Ma-
caristaru'nda Cenğz Han'rn payr olacakhr.

Avrupa'da, Karolenjlerin çodig, Sıfurr tamarrı]ayan yeni biı
ayr[n hattı çiziimişti. Moğol istilasıru yaşamlş ülkelerle yaşama-
mrş olanlar arasrnda göriilrıür bir fark oluştu. Yedi y 'ıızyıl sorııa hA-

lA hissedilen bir fark ! Almanya'da oder fark]r kiiıltti'rleri birbirinden
ay.ıran biı sınır gibidir.

işte, irsarıların karakterleri, hatta nevrozlan, böylece, uzak ço-
cukluklarındaki psişik şoklardan ka1maklanrr çoğu kez ve o şoku
ı.ınuttuğunu sanan insarıların tiim hayatlanna egemen olur.

islam ile Franklar arasında uzlaşma

Moğol tehdidi, Salaheddin Eyınıbi'nin torurılarıyla ona yenil-
niş olarıIarı bir araya getirdi.

Bu karmaşık ve karaılk ortamda irnparator II. Friedrich, Do
ğu sorununu ele almağa karar verdi. onrın kendi kişisel durumu
da çok açık ve belirgin degildi asLında: ayru zamanda hem bir Haç-
lr savaşçısı, hem aJoroz edilmiş bir günahkArdı; HıristiyanJ-ığn

şampiyonu ve Roma Ki]isesi'nin bir numaralr düşmaruydı. Ama
o, bu karşıtlrklarııı,bazı bakırrılardan, işine yarayacağırun da far-

kındaydi.
Kilise'yle olan kavgasmda, Haçlr Savaşr/ kendisinin bu sava-

şa kahlması, özelLikle de başanlr olmasr, bir şekilde aforozun raki-
be, yanibu yaPffımr uygulayana dönmesini sağlayabiliıdi.

ote yandan, Doğu'da Kilise'yle bağlannın kopmuş oLmasr,

yakın geçmişte Roma'yla olan beraberliği nedeniyle kapanm-ış ba-

zı kapılann açılmasın kolaylaştıracakh. Roma'run B2ars'la ilişki-
leri çok gergindi ve Bulgarla1, Konstanthopolis konusundaki emel-

lerini köstekleyen Roma'dan nefret ediyorlardı. Kilise'nin Dogu Im-

paratorluğu'ndaki tek dostu, anarşi içindeki impaıatorluğıın güç-

süz ve zaval]r "Sezat"ıydı. Ştuası çok açıkh ki Friedrich'in papay|a174 17s

i l işkisi n i ır kötülcştigi oranda, Müslüman sultarürk]arla arüaşabil-
ıılt' ümidi artıyordu.

ozetle, her şey onu barrşmaya teşvik ediyordu. Flıristiyahk
kcndi kurallarul islam'a benimsetecek kadar güçlü değildi. Hatta,
Irriedriü, bir diplomat olarak, sorurüarın uzlaşmayla çözülmesin-
ı_lcn yanaydr ve al&ğı Sicilyalr eğitim eikisiyle Sarazen külhiıe ya-
kınlığı vardr. Bu ufak tefek, miyoP gözlü adamın dünyasında ha-
ıcmler, matematikçileq, hekimle1, astrologlar, Yahudiler ve Mağfl-
lıiler egemendi. Bazen deha parlakhğna erişen ileri görüşlıilü-
ğüyle Doğu'ntın iki griçlü adamın seçmişti: izrıik'te ioarrıes Va-
ti]tzes Ve Mısu'da El Me]ik. Mutlu biı rastlanhyla, biri papaya,
i)teki halifeye düşmandı. ola ki II. Friedrich, teokratik baskya
karşr olan bu iki imparator arasrnda yapılacak bir ittifakla Akde
ııiz diinyasına sivil devletlerin otoritesine ve din ve inanç özgürlii-
ğiiırıe sayglı yeni bir düzen getirmeyi hayal etrnişti.

Sudan2 El Melik benzer koşrıllar içindeydi. Yeğeni Şam sulta-
nına karşı harekete geçmeyiplanJ-ıyordu. Mısrr'da peş peşe iktida_
ra gelen halifelerin yarathğ karmaşadan usarırruşh. Iki hükümdar
giz|i gdı birbiıleriyle yazışmağa, küçıik armağarılar göndermeğe
başladılar. Uzunca bir siiredir taruşıyorlardr ve kuşkusuz bııaz da
güvensizlig'ın karışhğı bir sempati de duyuyorlardı birbirlerine.
Böylece, ikisi de ihtiyah eldenbırakmadan, uz]aşma için gönişmç_
leri başlattılar.

El Melik ne istiyordu ? Mısrr'ın güvenlis; tarafsızhk Şam'da-
ki yeğenine ve olası bir Moğol saldınsna karşı Frank krallanndan
destek ve işbirliğ. Kudüs kralhğ konusunda oldukça öner_n-li

ödiirı]eri göze alabilirdi: bu kral]ık onun değil, Şam'daki yeğeninin
egemenliği altındaydı.

Ne var ki Bağdat ha]ifesi Mıislümarüarı kerıdjsine karşı ayak-
landırdrğ zaman, El Melit Kudıis'iin hac mahallesini, Kubbetiissa}ı
ra'p ve Oıner Camii'ni Hıdstiyarılara terk etrneyi göze alamayacakh.

tr. Friedıich ne istiyordu ? Sadece ad:na sahip olduğu Kudtis
tacıru giy.rnek istiyordu; Kudıis'deki Kutsal Maha]ler'i, Kutsal Me-
zar'ı, Bey{ullahm'l ve Nasıra'1ı tekrar Hıristiyan diirıyaya kazan-
d-ırmak istiyordu. "Ben buraya iılke fethetrneye gelmedim" dıyor-
du. Hıristiyan inancırun ve imarurıın beşiği olan Kutsal Maha]-

2 Eski metinlerde Mısır Meml0k sultonlorıno verilen od (ç n ).
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islam ile Franklar arasında uzlaşma
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kındaydi.
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ote yandan, Doğu'da Kilise'yle bağlannın kopmuş oLmasr,

yakın geçmişte Roma'yla olan beraberliği nedeniyle kapanm-ış ba-
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süz ve zaval]r "Sezat"ıydı. Ştuası çok açıkh ki Friedrich'in papay|a174 17s

i l işkisi n i ır kötülcştigi oranda, Müslüman sultarürk]arla arüaşabil-
ıılt' ümidi artıyordu.
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Sudan2 El Melik benzer koşrıllar içindeydi. Yeğeni Şam sulta-
nına karşı harekete geçmeyiplanJ-ıyordu. Mısrr'da peş peşe iktida_
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ödiirı]eri göze alabilirdi: bu kral]ık onun değil, Şam'daki yeğeninin
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tr. Friedıich ne istiyordu ? Sadece ad:na sahip olduğu Kudtis
tacıru giy.rnek istiyordu; Kudıis'deki Kutsal Maha]ler'i, Kutsal Me-
zar'ı, Bey{ullahm'l ve Nasıra'1ı tekrar Hıristiyan diirıyaya kazan-
d-ırmak istiyordu. "Ben buraya iılke fethetrneye gelmedim" dıyor-
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2 Eski metinlerde Mısır Meml0k sultonlorıno verilen od (ç n ).
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ler'in mutluluğunu yaşamağa geldim. Eğer Sudan, on]an bana sa-

vaşmadan, dostlukla verirse, topraklarıru ona bıraknm Ve onun
dostu olurum." Ve şöyle bitiıiyordu: "Hıristiyarılar ve Müslijmarı-
lar, özgjır olaıak Kudiis'i nyareİ ederler, çiinkü her fü din için o
kutsal bir kenttir."

El Melik, Müslümarıların hac imkArüarıru sağlar ve İslam1n
Kutsal Mahaller'ini muhafaza ederse, sadece, ne oluısa olsun ona
her zaman karşı olarüann Suçlamalanna hedef olacağnr düşiindü.
Ve böylece, 18 şubat 7229'da Friedrich'le arılaşma imzaladı.

Hac ziyaretleri sorunsuz südü. Müsliimarılann tepkileri ve
isyarüan Sudanın iktidarına önem]i bır zarat vermedi, aksine, da-

ha da güçlendirdi. imparator Friedrich de tepkilere hedef oldu, hat-

ta El Mehk'ten de daha insafszca, Patrik Gerold Kudüs'e ayin ya-
sagr koydu. Templier'lerin, Hospitaiier'lerin, Ingiliz piskoposlann
arüaşmayı tanrma]arıru yasakladr. Arüaşmaya bir dizi suçlamayla
karşıIık verdi: Şam Sudanı arüaşmayı onaylamamrştı, bu neden-
le Frarıkların güventiği sağlanmş değildi; lmparato4, patriğe ait
toprakların geri verilmesini sağIayamamıştr, dolayısıyla aşağlan-
mışh ve Hıristiyarı-lığın aşağilanmasına sebep olmuştu; Sarazen-

ler hAIA Tbmplum Domini'iıırı sahibiydiler; Miislümarüaı Hıristi-
yarüardan çok daha kalaba]ık olarak Kudüs'e geleceklerdi ve Hr-
ristiyarılar onlara engel olamayacakh.

Töton Tarikah'run büyiik üstadı Salzah Hermarırı, imparato-

nın savlınucusu oldu. Sarazerılerin mabette çok az sayıda ve -tabii-

silafuız adamı olduğ .una ve kapıIann imparatorun askerlerince fu-

tulduğuna işaret etti. Kutsal toprakların kaybından önce de Sara-

zen]erin Flıristiyan topraklannda kerıdi ibadetlerini stirdüdiikleri-
ni hatırlath. Ve sonuç olarak, imparatonrn daha iylyi kuşkusuz ba-

şarmak istediğ'ini ancak barşr sağlamarun böyle mtirnkiirı olabil-
diğini söyledi.

Olaylar Sa]zalı Hermarrrr'r hakJr çkaracakh. Kudüs'te, ne Fri-
edrich taç &ymek tizere geldiğinde, ne iijkesine dönerken Müslü-
marılar ile HıristiyarıIar arasrnda hiçbir gergirüik yaşanma&. 1229

antlaşması hilalin hacı]aıırıdan da, haçınkilerden de daima sayg
gördü. [<i dinjn mensupları, iki tarafin yiiksek nitbeli din adamla-

nrun iddia ettigi gibi, birbirlerinden nefret etrniyorlardı. El Melik
müezzin]ere imparator Kudüs'deyken minarelerden ezan okuma-

malannr emredecek kadar nezaket gösterdi ve imparato1, böylesine

I

tıir incelik karşısında duyduğu hayranlıkla aynr şekilde karşı.lık
verrneye gay'et etti.

Imparator ile Sudanın antlaşmalarının gerçekçi bir siyasetin
uygulaması olduğu söylenebiljg, çiinkü ne Roma Kilisesi'nin ve
tsağdat halifesinin şiddetli tepkileri bu uygtılamaya engel olabil-
di. Bu barış ortamlru ancak Hulagu'nrın MoğoI atlr_lan altiist ede-
cekti.

Hiç kuşku yolç Flıristiyarüar ve Saıazerüer, fta Avnıpa,daki
ve lran'daki Moğol istilası tizerine, tek ve ortak diişmana karşı, ay-
ru maddi ve manevi değerleri korumak zorunda olduklarıru arüa-
dılar. Korku içindeki kiliselerde, dualara bir yenisi eklenmişti:
"Tannm, buiTatar öfkesinden koru !" Iran'da olduğu kadar Rus-
ya'da ve Lehistan'da da insarılan de}şete düşi.iıren bu tehlike, iste.
seler de, istemeseler de, Hıristiyarüar i]e Mi'islti'rnarüan bir araya ge-
tiriyordu.

Kudüs'ün kaybı

Cengiz Han'ın çocuklaıı, geniş çapta askeri harekAta
teşebbl-is edemeyecek kadar miras sorurılarıyla meşguldüler. Barı
Avrupa krırhılmuştu, Iran ve Küç.ık Asya da kurhıtduğunu saru_
yordu. Harizmli Cela]eddin, yeni imparatorluğunda cesaretli ve
gösterişli athlarını yetişüriyordu. Ve Sarazen-leq, bu rüat ortamda
eski rekabeti devam ettiıdiler. El Melik'i yeğeninin karşısına çıka-
ran arılaşmazlık, şimdi de oğulları birbirine düşürüyordu. Şam
sudanr da, Mısu sudaru da, her ikisi de, karşısındakini bertaraf
ederek kendi egemenliğınde Eypıbi Devleti'ni yeniden kurmak is-
tiyordu. Şiiler ile Siinniler arasındaki nefret ve öfke, iki hiikümdan
da pençesine almıştı ve yeryüziinde başka hiçbir şey yokmuşcasl-
na sadece birbirleriyle meşguldüler.

Şam sudaıı, Latirı]ere, te$ıs.;q} Kahire ,rdr'o.,dr', kurtar-
malan karşüğında orı]ara Filistin'i vermeyi önerdi. II. Friedrich,
Kilise'nin kendisine karşı sliIdifudüğü savaşla uğraşıyordu, Doğu
barışı için bir şey yapamadr. Kahire sudaıu Celaleddin,i yardrma

çağırdr. Celaleddin Tiirkleriyle birlikte geldi. fum sudaru ve bera-
berindeki Franklar ağır bir yenilgiye uğradı. Mısır sudanr Kudüs,ü
aldr. Babasınrn imparatorla yaphğı ve Frank]arın uymadığl anlaş-
mayı, haklr olarak geçersiz ilan etü. Bir kez daha, Mısır'la iyi ilişki- 177
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ler kı-ırulamaması yijziinden HaçLJar I(udüs'ü kaybermişlerdi. Fri-
edrich'in siyasetinin doğruluğu, aksine bir delille ispat edilmiş ol-
du: papanrn siyaseti imparatorunkine tercih edilmiş ve sonuçta FIr-

ristiyarılrk Kutsal Mahalleri tekrar kaybetmişti.

Aziz Louis'nin Haçlr Seferi

Haçlr savaşr konusu Htistiyan diinyada yeniden sorgularur
o|du. Aziz Louis hjrn öteki hükümdarlardan daha da hassasiyetle,

Hz. isa'nın doğduğu topraklar üzerinde imansızlann egemen ol-
masından utanç du1.uyordu. Ve 1248'de Aigııes-Mortes'tan yola çı_
kacak olan büyiik Haçlr Seferi'ni hazırladr.

Doğaj olarak, Friedrich'in siyasetini sürdiiı'ümezdi. Islam'dan
nefret effnemesine imk6n yokfu, çok koyu bir Kato]ik'ü ve PaParun
suçladığı bir antlaşmap hayata geçirmesine de imkAn yoktu, çun-
kü Kutsal Kilise'yle çok yakın ilişki içindeydi. Aslında, istemiş bi-
le o]sa, o antlaşmayı carılandrramazdl Mtisliimarüar on dört yıl
beklemiş ve görmüşlerdi: Franklar ilk frsatta aniaşmayl çiğıre-
mişlerdi. Hiçbir Müslii-rnan hi.lkümdar deneyimlerle başarıszhğr
bu kadar net biı biçimde gönilrnüş bir siyaseti siirdiirmezdi.

Mengı-i 1251 kurultayırıda ultı kağan ilan editdi. Moğol birliği
korıırunuştu amabu aıada büyük eyaletlerin, Rusya, Iranve Çin'in
özerkliği onaylanmrştr.

Mengü, tarihe, Moğolların en büyük l'ıtikiirndarı diye geçmiş

olsa da, seçilmesibile "stepler, göçebe yaşam Ve savaş" olarak özet-
lenebi]en Moğol karakterinde küçtik bir geri ad-rm sayılabilirdi.

Çin'de kardeşi Kubilay, gerçek bir Çin iınpaıatoru olmuşfu, ne fa-

tih, ne işgalci; "Gög ln oğlu" ve hanedanrn kurucusuydtı. Çin'i ye-
niden yapılandırılmasl \ini tamam-ladr, eski Thng Imparatorlu-

ğr'.,rn kaybedilmiş topraklarınr bir araya getirdi ve devletin adr

Kubilay imparatorluğu oldu.

Çin'in bağımsızhğ, Iran1n bağımsızhğna da ortam hazııla-
dl. Ti-ıluy'un mirasçılan Ogedey ve Çağatay'a karşı Bafu Han'la an-
Iaşmrşlardı; Ögedey'in çocuklanndan ve Çağatay'dan kı-ufulmak
istiyorlardr. Ögedey'in ölen oğIu Güyük'iirı dul kansıru ve çocuk-
lannı öIdiiırLtıiler. Kitan Hu"]rğ'İran'dan ayrıldı ve yeni imparato-
run kardeşi Hulagıı'nun egemen_liğine veri]di.

Moğol Imparatorluğu parçalanacak , ya da hiç olmazsa bölü-178 179

I

ııır t,k[i; biilcn çizgl, yiizyıllardır o topraklarda yaşayan dirı]ere ve

l.ı ı ltiirlcrc göre çizilmiş olacakh.

Kubilay, Konfiiçyüs'e saygı.lı bir Budist olurken, Mengü Nes-

ıııı'iliği benimsedi.

Hulagu da Nasturi'ydi ve islam'la SaVaşilTII onu daha da ko-

ytı bir dindar yaPmrşh.
Böylece Moğol gücü -1241'den beri saldrrılardan vazgeçmiş-

ıi barbar ve din düşmanr görtintiisıirıden sryrüyordu.
Zaten,Budarn'e yakınlığına rağmen tüim büytik dirılerin ko-

lLlyucusu olmuş, Saygm ve bilge hükii'rndan, büyiik Mengü Han'ı
lrt ntler yakan bir steP Savaşçısl olarak görmek mtimkiin değildir.

Doğu'da Moğol gücü, İslam'a, sadece islam'a karşı savaşa de''

vam etti. Frank-Moğol yakırılaşmasl bir görtini.im olarak kalmadı.

Mcığollar elli yıl boyıınca Frank hiikiilrndarlara işbirliğ önerdiler.

Bu işbirliği gerçek]eşemedi: ne Haçlr savaşlarından önce, ne

savaşIar suasrnda, ne de sonra.

Bu arüaşmanrn hayal edilmiş olmasr bile Mısır ve Suriye'de

Irrank]ara yönelik siyasetin tamamen değişmesine yeliı. Azu|-nu-
is islam'ı yok etrneyi ummuşfu: Godefroy de Boui]]on'dan beri

trrarklar, yavaş yavaş, buna inanmaktan, hatta belki de arzı et'

mekten vazgeçtiler. Ama kral, istiyordu. Mrsır'a saldırdı. Nefret,

gerçekleri gösterir. Azu Louis, İslam'ırı, gerçek Islam'ırı Suriye'de

c-,lmadığıru görüyordu. Siyasi ve diıi çatışmalara rağmen Suriye

Batr'ya kapılarıru kapamamışh; Romalrlan Ve orı.Iarın gönderdiği

kralları oldukça yumuşak kaışılamrş, kabutlenmişü; Azız Pau-

lus'un ki]iselerine cömertçe kucak açmışh; Lath lmparatorlu-

ğu'ntı, Lfuistiyarılann vaazlarırıı, islam1 ve Helen nıhunu tiirnüy-

le ink6r etmeyen her öneriyi kolayca benimsemişti. Mısu'sa düş-

mandr. Batı'ya kaışı yenilmez bir nefreti vardl. Ytjzü daima Afri_

ka'ya döniik olmuştu. Roma'nrn onazor|a kabut ettirdigi yönetici-

ler, Hıristiyan kiliseleri, çöllerin diiırıya kurulalr beri esen ruzg?ırıy-

la savrulup gitrniş, bin yılLık tapınaklann yıkıntıları ve ölmüş ra-

hiplerle birlikte gömiitmüşhi. Şam'daki islam, bir ba1ram günii

dekoruydu; Kahire'de Islam, sağlam ve yıkılmaz bir gerçekti. Işte

bu nederüe HaçLılar, ona saldrıdıklarında hep yenilgiye uğadılar.

Mısu her seferinde Haçlı-laıı, ağır bedeller ödeterek geri piıskiirttti.

Kudüslü Amauri, Guy de Lusignan, }ean de Brienne ! Sudarılarırıın

değersizlik ve yeteneksizliğiyle çok za1ıflamış göriiı_ımesine rağ-
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men kendisinde Mansure,de AzaLouis,nin ordusunu yenecek gü-
cü buldu. Gene de Louis, Mrsır toprağında kaimap başardı. ZaLn
hasta olan sudarü*, Fransızlarınpeş Peşe indirdiği darbelere uzun
stire dayanacak dıırumda değildi. N4rsır korkmuşfu. Ne olursa ol-
sun, Frarısızlardansa, kaderini Tiirk]ere teslim etti.

Hulagu'mn fetihleri
Hııiagu, çok akıllrca bir siyasetle önceiik]e ağlr hasta olan İs-

Iam'da hilA biraz gücıi olan iki kuruma Haşhaşi tarıkatına ve Bağ-
dat Halifeliğ'ne yöneldi. Haşhaşiler yok edildi. Moğollar Peş P;-
şe bühin kalelerini -Hasan Sabbah'ın gücünün beşi$ ve simgesi o-
lan iirüü A-lamut da dahjt olmak tizere- ele geğdiler. Kaleler tama-
men yıkrldr ve içindekiler küçtan geçirildi: militarizm, anarşizmi
yenmişti.

I257'de Hulagu, kural gereği yapıian bir kuşatmadan sonra
Bağdat'a grdi. Dört yiizyıldan beri Abbasi halife]eri Bağdat,ta gör-
kemli zengirüikler içinde hüküm siirmüşler ve siyasi güçlerini
kaybetmiş olsalar bile, dini otoritelerini muhafaza etmişlerdi. Bağ-
dat yıkıidl, bir hafta süren talan suasrnda, söylenerıJer doğ*yJu,
800 000 Müsltirnan öldürüldü. Hulagu,nun süvarileri, hallfeyi atla-
rrrun ayakları altında ğğrıediler.

Sadece Arap diinyasl değil, Hırisüyan Suriye de de}şet için-
de kaldı. Kuşkusuz, L6on Cahun,un deyimiyle, FraıRarın ortak
cepheye "kahlmamasınrn', nedeni bu müthiş korkuydu. Gerçekten
de Franklar taıafsu kaldıla4, ne sofu Hırisüyarı imparatoıçesı ra-
tun, ne Ermenistan Kralı Hethum ne de dindar Ketboğa3 on]arr ik-
na edebildi. Doğrusu sözü geçen bu Flristiyarılar da Şam,da Müs-
lümarı]arırı cami]erini kiliseye çevirmişlerdi. Arna sadece Bağdat,ta
800 000 ceset... bu bira z fazla oluyordu. üsteti! Suriye Frankiannın
arasmda Tötorüar da vardı, orılar Subutay'ın Lehistan'daki, Maca-
ristan ve illyria'daki sa]dırılarrru duymuşlardr. Bu saldrrJa1, Mo-
ğolların, gerektiğınde Hristiyarüarı da katlettigini göstermişti.
Franklan islAma karşı güvenmedikleri Moğollarla birleşmek iste-
medi]er. Bu nederıle şövalyelerin Krak]arl4 Mem]üklara Suriye yo_

3 Suriye'deki Moğol ordusunun komutonl (ç.n.).
4 Hoçlılorın Suriye ve FiIistin,de inşo ettiği koleler (ç.n.}

l ı l ı ı ı ı kı pamadı. Mcınlükla4, Baybars komutasmdaki ordı.ılanyla

1r,ltlili,r. Baybars ilc Moğol ordusunun komutasr Ketboğa Ayn Ca-
llıl'tiı karşılaştılar, Ketboğa yenildi hatta öldiffildü. Baybars Şam
ı ı' I ltııntıs'u geri aldr, oysa Hulagu bu kent]eri savunmak için tak-
ı iyt' dt, göndermişti. V. Korstantinos ve Isaı.ıria]ı Leon dönemlerin-
, lı, Ktınstantinopolis'in Sarazen akrüanru durduran bir srruı teşkil
,.tıııiş olmasr gibi, Ayn Calut da Moğol istilasırun Bah'ya y{irüri_
:,ııııiiır durduğu biı sınır taşı oldu. Ayn Calut ayru zamanda, tari-
lıiıı sanki dtırup, bir şeyleri beklediği dönemlerden biri olacakh.

Ama bu bekleme Sonuç Vefinedi. Hulagıı'nrın halefi on yıl
:,()ılra onun yarrm kalan Savaşlru tekrar başlath. Mem]üklar onu
,ıyııı şekilde, ayru yerde, Humus'ta bi kez daha yendiler. Frank
kı'ıllıklarr için kaderin çizdiği bitiş çizgisi yaklaşmrşh artlk; Cen-

1iiz Han'ın torurı]arını yenmiş olarüara karşr koyamazlardı. Ye
krallrklar ortadan kalkh. Flıristiyan Bah Suriye'den kovulmuştu.

Çiinkü orada yaşamalarrna olanak yoktu. HaçJr savaşları-
ı ıın, hiçbir konuda olmasa bile siyasi açrdan, çok büyük bir yarüış
vc büüıik bir başansızlık olduğunu itiraf etrnezsek tarihin gerçek-

1iliğine gölge düşer.
Bizaıs'r yıkılmaktan kurtarmak istemişlerdi; Bizanslıları La-

tinlere yaklaştırmak istemişlerdi: Bizans'l ölümün eşiğine getir-
tiiler. Ki]iseler arasmdaki kopukluğrı kin ve nefretle pekiştirdiler.
lJah Hristiyarılarıru Batr Hıristiyaılarıru isa Mesih'in rnezarıba:.

şında bir araya geürmek istemişlerdi: arılaşmazlrklarr Kudüs'te
kavgaya dönüştii. Suriye'yi Mrsu'dan bağrmsrz hale getirmek is-
tcmişlerdi: onu Mrsrr'a Verdilel Türklerin islam'a saldırrsmr en-

gellemek istemişlerdi; bu ilerleyişi öylesine hızlandrrdı]ar ki
Tiirkler Avrupa'nrn üçte birine sahip oldu. ]

Frank krallık]arırurı tarihten si]inmesini hazt|ayan en önem-
li etkery as]mda, orılarr Suriye'de mucize]i bir kolaylRa yaratrruş
olan Gotlar Avrupasr'nın çökmesidir. on]ar Kutsal irnparator-.

luk'la, Gregoryen papalıkla, görkemli katedra]ler]e bir[kte doğ-
muşlardı. Guelfo-Ghibellino çahşmasrnrn Ve imparatorluk_PaPa-
Lk savaşınm Ortaçağ'ırı hayat suy.rınu kurutmasıyla orüar da ölü-
me matıkiım edildi. Bah'nrn görkemini temsil ediyorlardl; güçleri-
ni kaybetrneleri ve sonunda yok oLmalan, Bah'run da çöküşiiniin
işareti ve de]ilidir. Haçlıların tarihi, Evrensel Thrih'ten ayrılamaz,
tıplı Britanya lmparatorluğu tarihinin iıgiltere'den aynlamayaca- I8I
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ğı gıbi Cluny ve Büyi.ik Otto'nı:n açtığı çığır, AzızLoıııs'yle ta'

mam]andı ve kesin olarak sona erdi. Kuşkusuz, hiçbir siyasi muci-

ze onlarrn Suriye,deki fefierinin XV yüzyılın zava]ı|ı, sefi] Batı
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BIRINCI KIsIM

Kilise'nin sorunlarr

yiiziinden çekti_
stiyanJrk, bu kez
Kilise'den soru-

yordu. P t'cisi olmak istemişler-
di; o hal
kirdi Bu ş:j:Lffiı'il'ff-
n'nrn gerçek sözcüsü olduğu inancınr kaybetmişti. Azız Loı-

Papalrk, Staufen iktidaımın yrkılışıyla imparatorluktaki
losa
ihti_

XIII.
ytizyıltardaki mutlu özgüvery yerini, geleceğe dönük umutsuz bir

luklan ancak bayram şerüiklerinde y aşayan, hüzürılü, bunalmış
hayatlar ! Bourgogne'lu ressamla4, heykeltraşlar yaratna yetenek- I85
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lerirıı, ziyafet sofra]an için ycni yemekler icat etmek, gcmileıt'çc-
şiü süslemeler yapmal öltjrnün bozup çiirütmekte oldugıı bir
evreni boyalanyla renklendirmek için kullaruyorları.iı.

Babil sürgtinleri

II. Nicolaus'run ölijmıinden sorıra Avrupa,nrn, Hıristiyarüğın
ve papalığın ne kadar hasta olduğu gönildü. orsini]er i]e Coloruıa-
lar öylesine çekiştiler ki, Kilise iki yıl papasız kaldı. Iki tar# da ra-
kibi engellemek için adamlarıru silahJand:ıdlğınd;m paparıın seçil-
mesi ıniimkiin olmuyordu. Seçici Kaıdinaller Meclisi si]a}ı]aıdan
korunabilmek için Perugia'ya kaçmak zorunda kaldı. Gene de bas-
kının etkisinden kurfulamadı. Iki karşıt cepheyi birden memnr.ın
edemeyeceğini arüayınca, hiç olmazsa hiçbirini hayal kınklığna
uğıahnamak için bir formil buldu: azu o|dıığu söylenen Abrıızzi-
Ji bir rahip V. Celestinııs adıyla papa seçildi.

Celestinus, arası çok geçmeden, si]ah-b muhafrzlanrır bir teh-
dit 8ibi geçit resimlerinde öntiı:ıden geçiıen bu güçtü kaıdinaller a-
rasındaki entrikalar karşrsında şaşkına döndü. Kendine biı koru-
y"ucu aradı. Napoli Kra]r Carlo'da bu desteği bulacağınr sandı. Car-
lo onu krallığna göhirdü Ve ona beş Fraruız kardinal seçtirdi. Ital-
yarı kardinaller pa|aya karşı birleşü_ Kardina] Gaetani akraba]aı-ı
olan orsinileri harekete geçIdi. Celestinus basl.ı altndaydı, kaygı-
hyd-ı. Papahktan feragat etti. Dante, bu geri adrml korkak]rk olarak
niteğecekti. Celestinus'un kendini hakarete uğramış hissetmesi-
nin nedeni, zaten bu tahta layık olmadığna inanmasından m-ı ileri
geliyordu ? Çevresinde bu kadar karanlk entrika ve kendisini zor-
layan kardinaller gördüğğnde, ayakta durabilmesi için ya çok
sağlam bir inano ya da siyasi hrrsı olmasl gerekirdi. Çok sağlam bir
siyasi inancı yokfu, siyasi tursı da yokfu. Abruzzi,de manastııda
dünya işleriyle çok da uğraşmış değitdi. PapaLktan ayrüşının
Kilise'ye neye mal olacağınr düşiinememişti. Iki yrı sonra da öldü.
Ve öliimiin bir zehirlenme sonucrı olduğu söylendi.

Kardina] Gaetani, entrikalanrıın başanya ulaşmasr sonucu, Ce
lestinus'un yerine papa oldu ve VIII' Bonifatiw adını a]dr. Böylece,
ltalyan feodalitesi ve onurüa bir]ikte orsini]er cephesi papatk taon
giyrniş oluyordu. Kuşkusıız, Colonnalaı buna seyirci ka-lmayacakh.

Bu durumda Kilise htil<iımeğ bir partinin htilcCımeti oluyordu.ı86

V, lııı yüzdcn de güçsi.ız olmağa ma}ıkümdu' A1mca yasallrğ da

ı,ıı lışılırdı. Bir paparıın tahttan feragat ettiği göriinmüş şey değildi'
'ticokratik emperyalizm siyaseti siııdiirülecekse, şimdi papalr-

1iııl düşmaru, arhk mevcut olmayan Staufenlar değil, Hıristiyan

tliirryanın en büyiü gücü olan Capet Fransas1ydı' Hiçbir çağdaş

tlcvlet başkaru GüzeI Philippe'le rekabet edemezdi'

Giizel Philippe inançlı, hatta sofubir Katolk'il' AzızLouis'nin

t()rununu, geleceğin Kilise karşıtı hareketinde laiRerin büyiik lide'

ri olarak düşiirımek saçma oluıdu. Bonifatius'ı-ın tahta gelişinde

l'ıiçbir olumsuzluk görmedi, kuşkusuz Kilise'nin SaygıI oğIu ola_

rak ka]mak istiyordu. Ama çahşmaya engel olamadr'

Capet monarşisi, yapısı ve koşııllan geı€ği, iktidarırıı sürekli

g.içlendirmek zorlırıdayd] Ve olayların akışı bunu mgellerse kendi-

si bu gücü savunacakh. Guelfo-Ghibellino savaşı, sosyal düzenin nc

Kutsal Kilise, ne de imparatorluk tarafından tek yönlü sağlanamadı-

ğru çok iyi göstermişti. Diizeni kuracak olan kraldı' Öte yandaır Ca-

pet Fransası hala Ingiliz siyasi hıısların:n hedefiydi' Capet'ler ilc

I'lantagenetler arasındaki rekabet Philippe Auguste'ten bu yana sü-

rüyordu. Giizel Pl'ıilippe Edward Plantagenet'ten iirküyordu' Kral-

lığında yasalara saygr istiyordtı. ordusunda asker ve at, hazinesin-

de para olsrın istiyordu. Ve punlan istemekten vazgeçemez,di'

Frarısız hukukçılar takımıyla taht aıasrnda, Philippe Au_

guste'iin ilk adrmıru athğı arüaşmayl perçirılemişti, Chaılemag-

ne'ın yiğit savaşçı-lan çevresinde topladığ gibi o da hukukçuları ve

kanun koyuctılan sarayına toplamrşh. Hukukçulann "beyin takr

mr" merkezi iküdan güçlendirmek için gece giindiiz ça\ıyorlaıdı'
Kra} mutlak hi]kiirnda1, "krall-ığının imparatoru" ilan ebnekle kal-

mryorlardr; kratın "yanılmu" oldl-
gunu kabut devlet ve kıal, as]mda bir

ve aynrydl; ve tarihin güniimi'ize ka- 
,

darki akışı bu doktrinin doğnr]ıığunu ispat ediyordu' ' i''- _

Ne var ki devletin ayncalılilan arthkça, masraflan da aitnyor-

du. Ne kadar idaıeli, şatafata ne kadar düşman olursa o]sı.ın Güzel

Philippe iktidarr boyrınca para bulmakta zorlandr. Kilise ve ruhuan,

u]usal servetten en büytik pap aLıyordu. Kral ve hukuk danışman-

lan kilisenin, ulıısal güverüiğe daha fazla katlada bulrınmasr gerek-

tiği karanna vardı]ar. Ve Philippe ruhbarun bazıvergi bağışıklıkla-

nru kaldırdı. 187
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Bonifatius ateş püskürdü. Aforoz etrnekle tehdit ettiği prers-
lerin, paparıın izrıi olmadan vergi ödemelerini yasaRadı. Bu, de-.

mek oluyordu ki, bir kra]lık ancak papa gerek görıirse kendini sa-

vrınabi]iıdi ! Hukukçularırı "lıeünn takrmr" feryat etti. Paris ile Ro-

ma arasrnda ipler kopma noktasına gelmişti. Korkulan olmadı. Gü-
zel Philippe, tr. Friedrich gibi teolojik konu]arda çahşmadan yana
degildi. Ruhani iktidarda gözü yoktu. Bonifatius da muhalefetleri
gitgide daha ateşli olmaya başlayan Colorırıalardan çekiniyordu.
KraI ve papa uzlaşhıJı. Papu, yasakladığ ödemeye izin verdi.
Fransız din adamlan vergilerini verdi]er ve BoniJatius Fransa'ya iyi
niyetini göstermek içn Azu Louis'nin "az;ız" uİıvafıfiıı kutsadr.

Avrupa'da 1300'tincü yil kutlamalarının coşkusu yumuşa-
mrş olan siyasi ortama yardrmcr olmayacakh. Roma böylesi biı ha-

cr akrn:nr asla yaşamamıştı. HacıIarırı sayısı yüz birı-Ieri aşıyordu.
Bu kalabalık]a Sarhoş olan papa iman sahiplerinin bu coşkusuna
Kilise'nin hak edilen karşılığı vermediğini düşiinmeğe başladı.
Vatikan'ın ma]zeme depolarından, III. Irırıocentius'un Ve VII. Gre.
gorius'tın, dişli hiikümdarlara karşı kullandıklan topu hifeği bir
kez daha çıkarmarun tam zamanı olduğuna karar verdi.

Phjlippe bu "ru]ıani" degişimi hemen hissetti. Haklı ya da

haksız, Bonifatius'un dostu olan ve -Philippe'in zarırunca- PaPay|
kendisine karşı kışkırtan, Pamier Piskoposu Bemard Saisset'yi

suçladı. onu hapsetti. Bonifatius, "yalancı ve köhi niyetli daruşma-

larırıın "Thpındıklar GÜızel,'i" yanılthklarıru söyleyerek karşılık
verdi -yakıştrrma çok ilglnçti-. Fransrz din adam]arınr, Pamiers pis-
koposu da dahil, kralı "doğru yola getirmeye" davet etti.

Philippe o srrada Flandre sorunuyla uğraşıyordu. Yenilgiye
uğrayan Flandre'da, özellikle Brugge'de Frarsa aleyhine eylemler
vardı. Philipp e, bazı Fransız subaylarını öldiiren miIsleri cezalan-

dırmak için bir ordu göndermiş ve ordu Courtrai'de yenilmişti. Bu
nederı]e Fransa kralr yumuşak ve barışçı göründü. Bonifzitius onu,

parada devalüasyon uygulamakla suçladığında, Philippe, çok ge-

rekli olduğu için bu çareye başvurduğu cevabıru verdi. Şansölyesi
Piene Flote Vatikan'la banşm devam etmesini istiyordu.

Ne var ki kral uzlaşmadan yana göri.ındı-ıkçe, paparun küstah-

hğı arhyordu. Philippe'in açklamalarlru yeterli bulmadığıru iddia
ederek kra_lrn "davraruşlannr diizeltmemesi haLinde maddi Ve ma-

nevi olarak cezalandırı]acağını'' ilan etti. Krsacası, yeni bir Canossa

istiyordu. Kralr aforoz etmeye, hatta tahhndan indirmeğe hazırlaru-
yordu ve bu kararıZl temmuz 1302'de kardinaller toplanhsırıda res-

men açıklandı: "onu biı eşcinsel olaıak tahttan indircceğ2 !" Ve bu
amaçla, konsil toplanhsırıa kra]rn vasalr olan pa7azJrarı da çağıdı.

Doğal olarak Philippe vasallanrun krallığın dşına çıJ<malan-
ru yasakladl. Konsil gene de toplandı, "iman sahiplerinin kah]ma-

sına engel olarılan" aforoz etti. Yebır uram Sanctam anayasa, III. ln-
nocenüus'un en Cifuet]i kura]ırubirkez daha ilan etti: "Iki iktidar da,

diirıyevi ve ruharıi, Kilise'nin elindediı diiırıyevi iktidaı Kilise tara-

findan yönetilir Ve ona ancak paparun izin verdiği ölçüde tasamrf
edecek krallar taraf'ından kıilaru]:r."

Bu, Courtrai yenilgisine gereğinden fazla ve Franslz kamuoyu-
nrın baskr ve diıenişine hak ettiğinden az önem vermck oltıyordu.
Hukukçınaa bilim adam]an, kentlile4, burjuvalar, saray halkı, ht'rkcs,

Paris'te şiddetlive çılgınbir öfkeyle ayaklandı. Karşı konulması iırı-

k6nsız bir kamuoyu baskrsı Flote'un ümlı partisini dağıttı vt'(iui|-
laume de Nogaret'nin lideri olduğu köktenci partiyi iktidara gctirdi.

Papanm "bölücü, rüşvetçi, sodomist olduğuna, korkunç cü-

rtimlerin faili olduğrına" kesin]ikle inanan Nogaret, 1303'de papa-
nın yarglanmasırıı istedi. Bunun için, ilk iş olarak bir konsil toplan-
masıru/ ikinci olarak Bonifatius'un konsile kaQlmasıru sağlamak
gerekiyordu.

Nogaret ita|ya'ya gitti. Bonifatius'un düşmanlannı bir araya

getirdi. Colonnalar etraf'ında toplandı: papalık muhafiz birliginin

şefi ve Anagni başyargıcı da aralarındaydı. Bonifatius düşmarıla-
nnın eline düştti. Hakkındaki söylemlere bakürsa Nogaret'nin pa-

padan kendi elleriyle intikam alması bekleniıdi. Aksine, onu düş-
marüarırun öfkesinden korumak zonında ka]acakn -korudu da-.

Adamları kenti yağrnalarken şefler tutsağı ne yapacaklanru
düşiiırıüyorlardr. Bonifatius o zor saatlerde, o grirıe dek hiç olmadr-

ğı kadar ağırbaşlı Ve saygm gönindü. Tufumu, ileri yaşı, içinde
bulunduğu acrnacak dı.ınım, askerin yaPh& talana isyan eden

ha]kta birden, papadan yana bir hareketin başlamasına yol açh.

Nogaret, korkarak kaçh. Bonifatius Vatikan'a döndü. Ama yedigi
ağır darbe ihtiyar kalbi için fazlaydı: 11 ekimde öldü. Yenilmiş olan
Nogaret zaferini kutluyordu.

Yeni Papa, XI. Benedictus, Bonifatius taratndan Philippe hak-

knda ilan edilmiş bütiin yaphnmlan geçersiz saydr. Roma Kilise' t89
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si'ni Frarsa'yla barşhrmak için çaba harcadl. Özellikte de Noga-
ret'nin ölen paPaF konu alan polemiklerinin sona ermesini istiyor-
du. o]rnadl. Ne Bonifatius'un öliimti, ne papalıkça verilen ödfier
Nogaret'yi savaşrmrrıdan vazgeğrebildi, bu da onun futkulu içterüi_

ğini gösteriyordu. Nogaret Bonifatius'un mezarından ç'karj-lmasınr
istiyordtı. Bıkmadan, usanmadan taleplerini tekrarlryo1, bir manga
yerğyazarna yalan ya da gerçek tan:klıklara dayanarak, ölenpapa-
run yolsuzluklanru Ve genç erkek çocuklara olan düşkiirüüğrlrıü an-
Iatarı yazıLar yazdınyordu. Arbk rısanan )C. Benedicfus, Nogaret'ye
karşı yeni bir karamame hazulahrken 1304 temmuzurıda öldü.

Bonifaüus yanllarıyla Bonifatius karşıtları arasında çaresiz
katan Seçici Kardinaller Meclisi bir hirlü yeni papayı seçemedi.
Mec]isin nihayet Benedictus'rın halefini seçebilmesi için 1305 tem-
muzunu beklemek gerekti. Seçilery Fransa kralrurı dostlanndan bi-
riydi ve V. Clemens adıyla papa oldu. Gi-izel Philippe'in itiban arh-
yor ve Avrupa'ya yayılıyordu. Mors'da Couıtrai yenilgisinin rö-
Vanşlru almrş, Stauferı.ları yenmiş olan Roma Kj]isesi'ne geri adrm
attırmıştl.

Bonifatius'un, hayattayken ve ölümiinden Soffa yediğ darbe-

lea krallığın başarısından çok, papalıktaki zaaf' ve gerilemenin işa-
retiydi. Düşmaruııın imaru ve ah]akı konusunda kuşku yaratmayı
bile başaramamıştı. oysa Avrupa, çok da zorlanmadan, papaıın biı
entrikacı, suçlu biı komplonun elebaşısı olduğuna inanmışh. Çün-
kü Capet'ler Alman imparatorların, ruhani iktidaı konusundaki ta-

leplerini tekrarlamıyo4, Kilise'yi ve lriyerarşisini tehdit etmiyorlardı.
olaylar da, kısa sürede, itaiyan kentlerinin ihtiraslarının, papalar için
Fransızların askeri güçlerinden çok daha büyiik bir tehlike oluşfur-
duğıınu gösterecekti. Roma'nrn çevresinde, Orsiniler ile Colorınalar
arasrıdaki kavga, kısa süren ve en basit neden_lerle yeniden bozu]an
barış dönemleri dışında, bühin acrmasızl,ığıyla devam ediyordu.
Floransa'da "siyah"lar 1|e'heyazlar" çahşması had safhaya vamuş
h. Dante 'beyaz" oldugu için sıirgıirı cezasma çarptırılclı; keırt "si-
yahlar" tarafındaır ateşe verildi; Toscana teröıiin ezdiği bir ii]ke ol-
du. Pistoia kenti inanılmaz acılaı çekti. Floransalı]arın kuşathğ ken-
tin insanlarr, kulara, üyebilecekleri bitki kökleri aramaya çıktığırıda
Floransa]ıların eline düştii; orılar da parçaladıkları kent]ilerin ceset-

lerini Pistoia'ya gönderdiler. Pistoia kapllannr Kutsal Ki]ise'ye açh
ama gene de yakrldı, ylkı]dı, öldutildü.190

;İ ı

V. Clemens lplya'da misyonunu yerine getiıebilmesi için ge-

rekli güven-Li ortalnr bu]amamaktan korkuyordu. Daha önce yaşa-
narılarrn gösterdiği bu gerçeği Pistoia felakeü pir kez daha ortaya
koymuştu. Kılrç, kama, zehi1, başkaldırr, iç savaş: işte italya'nrn

PaPaya sunduklaIr bun]ardı. Doğru bir sezgiyle diieenin en az bo-
zulduğu yeri Seçerek Avignon'da yerleşmeğe karar verdi.

Yani burada Babil Stirgiirüeri kendi istekleriyle Avignon'a ge-

Iiyorlardı. i]eri siiırdfieri nederı]erin Fransa'nn Siyasetiyle hiçbir il-
gisi yoktu. Zatenbu stirgtirılerin başında silahJr nöbetçi de yoktu.
Ve orada bu]unmalarr V. Clemens'in kralırı düşnranr olan Lüksem-
btırglu Heirırich'i imparator olarak kutsamasına engel olmadı. Yct-

miş yıl süresince İtalyaılaç kendi papa adaylanyla Avignon pıpı-
Iarırıın karşrsına çıJ<madılar. italya'da siyasi ortam daha iız tehlikc-

li hale geldiği ve Fransa'da aksine biraz karışhğ günierde vc [)apa,

)C. Gregorius, Caterina da Siena'nrn ısrarlr ricalan tzerine Roma'ya
dönmeye karar verdi$nde, Frarsa'da hiçbir zorluk çıkarmadr, en-

gel olmağa çahşmadı.
Aslmda Hıristiyarılık içirç haieflerinin, havarilerin kemik]erinin

gömıilü olduğu kutsal kentte yaşayamaz olmasr acr bir durum ve

birçok acı gerçeğin de simgesi olmuştu. Bu ağlanacak halin sonını-
Iusu Fransa degildi. o, Kutsal Kilise'yi [_aüum'un haris zorba]ann-

dan korumuş Ve ona güvenli bir hayat sağlamışh. Ama Avignonlu
papalann bağımsızlığınr Savunmuş oLmasına kaışın, onun-ınu ko-

rumak ontın elinde değildi: orada siirgiindeki papalar olarak yaşa-

dılar. V. Clemers ve XX[. Johanrıes çok değerli papalardı, ama gene

de onları Avignon'da gören bir Katoliğin: "Canossa'dan sonra bu

olacak şey miydi?" diye düşiinmemesine imk6n yokfu.
Kilise'nin çrkarırun söz konusu oldı'ığu durumlarda papalaç

rakipleri mahküm da etseler, affetseler de daima müşkülde kalıyor-
lardl 'Iemplier Thrikah'rıın yargılanmasında da aynı şey yaşand ı.

Davayr açhğında Giizel Philippe Kutsal Ki-lise'ye hizmct t'ttiğiııt'

samimiyetle inanmşr. oysa onu, mallarrrıa sahip cılmık içiıl t.ıı'i

katı yargı öntirıe çıkarmakla suçladıJar. Suçlamıınırı gt'rçt'klt' il1ii:.ı

yoktu. Bir kurumrırı zengirıliği, onu ztırla lılıbilıııt'k yt'lkil;i ııl,ıııl,ıı
taıafından kolayca ele geçirilebilir. Ustel i k kıil I ı ı ı, l, ı ı'i k, ı l ı l l, l[ı l, ıı, ı l

yerde haraca bağlaması daha aklllıca tılıırtlıı.
Thrikatın birçok bakımcları lıızıılıılıış ııl.|ıı1',ı ı ',ııı.l,lıl.ıııl.ııııı

itiraflanyla ortaya çıkıyordıı; tıl.ıyııı ılııp,,ıl 1,,ll|ı',,ı l,ıı ıı,,l. l,ı1,ı r ,ıı ı9l
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mşt}. TemP]ier Thrikah halA, kurutuş amaclna yönelik yaşammr
siiırdürüyordu. lç yaprsı, Suriye Savaşrnln yarathğ koşullara göre
kurulmuştu. oysa o savaş çoktan bitmişti. kutsal savaş ruhu arhk,
hiçbir şekilde yenilenmemiş olan kah kuıalları can]r tutamazdı.
Kura-llar bugi.in garip hatta kabu] edilemez göriinüyordu.

Templier'nin yaşlı üyeleri kendilerine,bağşIama,, yetkisi
verilmesini istemiş ve almışlardr. Amaç, Kilise,nin savı_rnucu.lan-
nın uzak topraklarda bağşlama ve kutsamadan yoksun olarak öI-
melerine bir çare bı:]makh. Fi]istin'de çok hakJr ve gerekli olan bu
ay,rıcalık, Paris'te hoş karşılanmryor hatta Kilise,nin bazl rahiple-
rinden kıskançlık uyandırryordu.

Rahipler ve askerler için kadından Sakrnma çok doğaldı:
Templier'liler hem rahip, hem savaşçıydılar. Suıiye,de genç savaş-
çılan günaha hatta öltimle sonuçlanacak tuzaklara siiıriikleyebile-
cek olan "kadın çekiciiiği"nden korkmuşlardı. orada bu salcnma
haklı ve arüışür bir şeydi: koşullar ortadan kaldlğı halde bu fobi
devam etti. Bu durumda, Templier Thrikah için kullanılan ,,zorun-

lu eşcinsellik" suçIamasınm neye dayandırıldığr arılaşrlacaktır.
"Kutsal varlıklarr aşağılama'' ithamı da benzer yanlış arılama-

lardan kayııaklanmrşh. Çömezlerin, tarikate kabııl töreninde haça
tı-ikürme zoruıda olduk]arı söylenmiştir. Esasen bu bir simgeydi;
btmurı]a, tarikate gir-eıı acemiye, Thnrr hizmetinde her şeyden. öbür
diiıryadaki af ve kurttı]tıştan hatta Tarır1ya tapınmak mutluluğun-
dan da vazgeçmek gerektiğini arı]atmak istiyorlardı. ThrikaÇ çöme-
zinden blınu isterken, onu bu korkrınç pinahla, kendini adadığ
kutsal davaya en büyük tavbi vermeye zorluyordu. Bu Michelet,nin
hipotezidir' Ve doğruyu yansıthğ sanı-labilir.

İtalya, kendi kentlerinin diizenli bir ortama ve papanın kent-
Ierinin de Roma'ya dönmesini çok istiyordu. önce Vtr. Heinrich,e
ümit bağlamlşlardr, ama o yarrmadadaki hazin bir başansızlık so-
nıında öidü.

Sonıa Rierzi'yle ümitlendiler. o geçmiş görkemin arularrna
tutkuyla bağlanmış biI ha]k çocuğuydu. iktidara bfu halk ayaklan-
masryia getirilmiş, sırhna bir konsül giysisi geçirmiş ve hemen ar-
dından Avrupa'daki him hükümdarlarrn efendisi oiarak konuş-
muştu: kendisi Roma halkmın iıadesini temsil ettiğıne göre bühin
Avrupa ona itaat etrnek zorı-ırıdaydl.

Ama Rienzi'nin, Petrar-ca tarafindan da allcşlanmrş olan ma-192
r93

cerasr sadece yedi ay siirdü. Anarşisinin tek çaresi, her şeyden öc-

ne Kilise Devletleri'ni yeniden kurmaktı. Avignonlu papalar bı_ınun

için çalışıyorladı. Kardinal A]bemoz Vatikan'a yeniden hayat ver_

meyi başardr ve Urbanus, Roma'ya geidi. orada imparator IV.

Kar]'r ve loannes Palaiologos'u, Doğu'nun imparatorunu kabı:-l et-

ti. Sonra tekrar Avignon'a döndü. Bütlirı çabalarırıa rağmen ital-
ya'ya kAbus gibi çöken ve yakın gelecekte ttim Avrupa'yı kana bu-
layacak olan parah asker birliklerini dağıtamamrşh.

Brına karşın, Urbanus Roma'da iki yl katabilmişti. italya
onur neden Avignon'a döndügıinü arılayamryordu. Gregorius'u
Roma'ya dönmeye razr etmek için en çekici ve karşı konulmaz sila-
lı.ı kıı-llandı: ona Az:ıze Caterina da Siena'yı gönderdi.

Bu incecik ama çok güçlü genç kız, dirıi futkulan ve mistisizmiy-
Ie, kra]ının h2metindeki Jeanne d'Arc gibi kendini paparurı hizmeti-
ne adam-ış bir az;neydı. XI. Gregorius'u Roma'ya dönmeye razr etti.

Bu dönüş italya için ve Hıristiyanlk için iyi mi oknuşfu acaba ?

Büyük Batı Ayrılığı
Gregorius öliince, italya'run kuşkulan ve kini, büün ncfrct vc

öfkesiyle, Seçiciler Meclisi'ne yöneldi. Roma hal],ı, çoğu zaten ya-
bancı olan kardinallere baskı yapmaya başladı.

Sokaktaki kalaba]ık, Napolili olan Bari başpiskoposrınun se-

çilmesini istiyordu. Seçici Kurul korkmuştu: onu paPa ilan etti.

Ama halkn öfkesi dinmedi. Ya yeni paparun kim olduğıınu arüa-

yamamışlardr, ya da yabancı kökenli kardinal]lere olan nefretleri,

orüann boyun eğniş olmalarrna rağmen dinmemişü; halk homur-
danmayr sürdürüyordu. Ve Seçiciler Meclisi, isteğini yerine getirdi-

ği halde kalabahktan kaçmak zorunda ka]dı ve Saıt'Angelo Şato-
su'na sığındı.

Bu gergın ortamda yeni papa, M. Urbanı-s, yeterJi dikkati gös-

termedi. Sokaktaki adamrn, kendisine papalk tacıru giydirmiş olan
yabancı kardinallere olan nefretini paylaşıyordu. Fransz kardinalle-
rin varlrğna zor katlaruyordu. Frarısızlar hayatlarırun güvende ol-

madığıru hissetti]er. Fondi'ye çekildiler ve Urbanus'un "yasal olma-

yan baskJ-larla seçtirilmiş olduğunu" i]an ettiler. Böylece kendi cıyla-

rıru da, kendi yaptıklan seçimi de geçers2 sayarak yeni bir papa scç-

tiler. VII. Clemens adlyla taç ğyenpapa, bugı.iırıe dek hiçbir papaııın
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AVRUPANIN ACILARI

KİLİSE
Büyük Bah Ayıılığı (1378-1124)

FRANSA
Yüz Yıl SavaşIarı'nrn baş-
langıcı (1337)-

Cr6cy Çarpışmasr (1346)
Ca tais Kuşatması (1347).

Poitiers Çarpışması (1356)
1ç savaş (E. Marcet), 1356
B16tigny Antlaşması (1360)

V. Charles, kral (1364-1380)

VI. Charles (738U7 422);

ilk deIilik nöbeti (1392)

Barbette Sokağı cinayeti,
Gleans dfüünün öldürül-
mesi (1407)

Montrereau cinayeti, lyi Je-
an'u öldürüImesi (1419).

Iioyes Antlaşması (1420)

Jeame d'Arc or[6ans'ı kur-
tardı (1429)

Jeame d'Arc Rouen'da diri
diri yakıldı (1431)

Anas Antlaşması (1435)

VII Charles Paris'i tekrar
ele geçirdi (1436)

ALMANYA
lsviçre kantonlarrnın ayak-
laması (1307).

Sempach Savaşı (1386).

Kalmar Birlig (1397).

Lehler Tötonlan Tamen-
berg'te yendiler (1410)
Sigisnond Türklere yenildi
(14t2t
Konstanz Konsili (1415)

Prag. JanZizka
Husçıılann savaşı (1419)

Sigismond 1436'da Husçula_
rın savaşrndan sıınra Pıog'a
döndü

İuıye
Floransa vebası (1348).
Rieui'nin öIdürriıImesi
(13s4).

Venedik- Marino Falie ro

03ss)
Milano. Viscontiler (1395),

Camagnola Sforza'ya karşı
(1426')

Cosimo de Medici Floran-
sa'ta hakim oldu (1434)_

Floransa Konsili (1435).

İNcirrrnn
Suffolk'un öldürülmesi
(14s0)

Iki Gül Savaşı (1455-14s3)
Edward of York, Tou'da
zafer kazandı (1461).

VI Heroy'nin tutsak edil-
nesi (1463).
IV Edward'rn evlenmesi
(1465); tahtan indirilmesi
(1470); düzeni yeniden sağ_
laması (1475).

lII Richard (1483-1ıı85);
w. Edwaıd1n çooklamn
öldürülmesi (1483)

VIl. Henry (1485)

ISPANYA
I. Pedro'nm 1368'de kardeşi
Enrique de Trastimara tara-
findan öldülmesi

BiZANS
Kosova bozguu (1387).

Niğbolu bozgunu (1396)

Ve hiçbi.r Seçici Meclis'in baskı görmedigi Avignon'a döndü'

Flırisüyan doktrinciler ikiye böliindü: bir l'csmı, Urbanus'un

korkuyla yapılmş seçimini geçersiz Sayarken, bfu l'ısmı korku için_

de yapılmrş bile olsa, seçilrniş olan seçilmişti1, diyorlardr' Uluslar

da doktrinciler gibi böliinmüştii: Fransa, LoIraine, Castilla, Aragon,

Navarra, iskoçya Clemers'i tarurken, geri kalan iiilkeler Urbanus'u

taıudr.
AyrıLk örılenemez o]rnuştu. Ama kısa süiecek gıbi göriinmü-

yordu. Çtinkü söz konusu olan, Huistiyarılar arası bir bölünme de_

gil, bir uygulalna Sonrnuydu. Ama bir hastalığın Scyri Vc kllllikt'li

olup olmadrğı, mikroplardan çok hasta bcdcnc bağlıdır' Ntırnı'll

olarak, rakip papalardan birinin ölümüylc çiiz.iilnıt'si [ı'klt'ııt'ıı sıı

rı_ın aksine, daha da ağırtaşh. Urbanlıs ıiliiııct, ltaly.ııı kııırlill,ıllt'ı

birliği yeniden kurma}n düşiilrımedilcır bi lc. ()ılccl i k l t' Av ı gı ıt ıı l l ı ı

bir paparurı ernrine girmeme çabasındaydılar. V l l. (]lt'ıl lt'ııs't' t l, l

ruşmadan/ Fransrz ve ispanyol meslektaşlarıy la gi)rüşıııtr l t'ı ı, iı l t'

lacele güdtiü< bir Meclisi'ni topladılaı ve IX. Btınifatiı.ıs ıdıylı yeııi

biı papa Seçtiler. 1378'deki şaibeli Seçiciler Meclisi'ndcn s()nriı, 8c-

çeIli olrnadığı kesin bir Seçici Medis toplamakta hiç sakınca görmc-

mişIerdi. Tek istekleri vardr: italya'da biI ltalyan PaPa olrnası ! Bo-

nifatius zaten kötii biı adaydı. Açgözlülüğğ Ve adam ka)nrmadaki

yüzstızlüğü kendi yandaşlannı bile sinirlendiriyordu' Adıru seç_

mesi bile beceriksizce yaPıkruş bir kışkırtmaydı; ama Fransız düş-

maIu kaIdinaller için onü-ın NaPolili o]masr yeteİIi sayıldı

Beş ünl sonra, bu kez V. Clemens'].e öliirnü, ayrüg Sona erdir-

mek için yeni biI ümit yarath. Fransız salayr rızlaşmadan yana gĞ

ninüyordu. Ama Avigrıon]u kardinal]er de aynen ltalyan meslek-

d.aşlan gibi hareket ettiler: Paris'ten gelecek haberciyi bile bekleme'

den alelacele Xtr. Benedicfus'u seçti]er. Çiinkü V. Clemers'lebirlik-

te, "haklanrun" savr-ınucusı-rnu kaybetmiş o]rnaktan korkmuşlardı'

)C[tr. Benedictus zaten orılara şu sözlerle güven vemüşü:

"Cüppemi çıkarmaktansa, iktidardan vazgeçİü1ğii teIcih ederdim !"

Uzlaşma kapılarıru tıiırnüyle kapamap değil, uzlaşma için elde ila-

ve bir koz bulundurmayı düşünmüşIerdi. Am6 hesap yanlış çıkt'
XIII. Benedictus, onun hrrstan uzak bir tokgözlü olduğunu söyle-

yerüeri hayal kınklrğırıa uğIatacakh. Bir kez PaPa olduktan Sonra

kimseyi dirılemedi. Thrın'nın iradesiyle o göIeve 8etifi]diğjne 8öre,

bu iıadeye kaışı çıkamayacrğlru söylüyordu' il<i cephenin kardi- ı95
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maIu kaIdinaller için onü-ın NaPolili o]masr yeteİIi sayıldı

Beş ünl sonra, bu kez V. Clemens'].e öliirnü, ayrüg Sona erdir-

mek için yeni biI ümit yarath. Fransız salayr rızlaşmadan yana gĞ

ninüyordu. Ama Avigrıon]u kardinal]er de aynen ltalyan meslek-

d.aşlan gibi hareket ettiler: Paris'ten gelecek haberciyi bile bekleme'

den alelacele Xtr. Benedicfus'u seçti]er. Çiinkü V. Clemers'lebirlik-

te, "haklanrun" savr-ınucusı-rnu kaybetmiş o]rnaktan korkmuşlardı'

)C[tr. Benedictus zaten orılara şu sözlerle güven vemüşü:
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Uzlaşma kapılarıru tıiırnüyle kapamap değil, uzlaşma için elde ila-

ve bir koz bulundurmayı düşünmüşIerdi. Am6 hesap yanlış çıkt'
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yerüeri hayal kınklrğırıa uğIatacakh. Bir kez PaPa olduktan Sonra

kimseyi dirılemedi. Thrın'nın iradesiyle o göIeve 8etifi]diğjne 8öre,

bu iıadeye kaışı çıkamayacrğlru söylüyordu' il<i cephenin kardi- ı95
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nalleri de şimdi, ikisi de katı ve uzlaşrnaz olan kendi papalarıru
birbirine karşr kışkrrtıyordu.

Sonunda iki papayı bir kolokyumda bir araya gelerek tartrş-
rr.aya razl ettiler. Toplanh Savona'da yapı-lacaktr. Ama KII. Bene-
dictus Cenova'da, BoniJaüus Lucca'da durdular; daha ileri giknele-
ri için yapılan çabalar işe yaramadl. Sonunda usanan uzlaşmacrlar/
Pisa'da bir hakemlik konsi]i toplanması için harekete geçti. Ama her
iki papa da, Pisa Konsili'ne karşı çıkacak birer konsi] topladılar.

Şimdi, hepsi de iktidarırı gerçek sahibi olduğunu iddia eden iki pa-
pa ve üç konsil vardl. En çok katı]rmcr toplayan Pisa Konsi]i oldu.
Kendisi bir papa seçmek istiyordu. Benedictus'u da, Bonifatius'u da
azlederek, XXItr. }oharırıes PaPa ilan etti. Ne var ki azledilen papa-
lar Pisa Konsili'nin karannr geçersiz saydılar ve konsilin him çaba-
ları ayrılığa yeni bir boyut eklemekten başka işe yaramamrş oldu.

Bu durumda Kutsal Ki]ise'nin çoğu kez düşman gördüğü
"diirıyevi iküdar"ın, bütiin öteki kurumlar kadar Kilise için de ne
kadar gerekli olduğu ortaya çıkryordu. Avrupa, hti&tirndarlannın
otoritesinin zayıflamasıyla anarşiye yenik düşüyo1, Kil-ise de bu
akıbetten kwfu lamryordu.

Bu anarşi ve ayrılık, Avrupa'run yeniden yapı-lanma sürecine
girmesi sonunda, imparator Sigismond'un bir ölçüde güç ve otori_
te kazanmasryla Sona erecekti. Sigismond 1424 topladığr Konstarz
Konsili'yle üç papayı da azlethve bir dördrincü papa seçti: V. Mar-
tinus. Bu kez, imparatorun güç kazanmış ve konsilin kararıru des-
teklemiş olmasr sonucı.ında, karar uygulanabildi. XX[. Joharırıes,
kılık değiştirmiş olarak, dosfu olan Avusfurya diiktiırıe sığınmak
isterdi. Yakalandı, tufuk]anarak hapsedildi. HAiA vazgeçmeyen )CI-
I. Benedicfus Pefriscola'ya çekildi, herkesi aforoz etrneye devam et-
ti. Uçüıcü papa, Bonifaüus'ı-ın halefi olan Gregorius daha esnek
davrandı, papalık tacırır bırakmay kabrıt etti. Hırisüyan dünyası,
oy birligiyle V. Martinus'un tarudı.

Uzun siiren "Babil Stırgı'inü"nü ve ardından gelen Ve uzun
süren bu iki başlılık Huisüyanlığı sarsh. Avrupa, bu kadar çok siir-
hişme yaratan bu kadar çeşitli enİrika görerek dehşete düşmüşhi.
Sadece ltüa, Kutsal Ki]ise'nin rezaletlerine alışmlş olduğundan,
dalıa az yara aldı. Bu entrika ve rezalet, Kilise'nin politikasının bir
parçasıydı; iman sahiplerinin dininin ve inançlarırıın bu karmaşa-
da yeri yokfu. Ama, Italya dışında her yerde insarılar kaygya ka-t96 lv,

pılmıştı. Bu kargaşa ve diizensizlik hüı4anist akmlann işine ya-
radı; yazarlar,sanatçılar, Roma Kilisesi'nin çalkalanmalar ve böli.in-
melerle kaybettiği saygırüğının mirasçısı oldular. Kutsal Kilise, an-

cak XV. yi:zyı]da, kendisi de hiirnanist Ve estet olarak kaybettiği
saygınlrğı tekrar kazanma1n başaracakbr.

Sapkınl*la1, doğal olarak, Wycliffe'den Jan Hus'a kada1, her

yerde patlak verdi. Wycliffe, Gregorius sisteminin iflasıru göriince,
ona karşr çıkh. Roma Kilisesi'nin hirn öteki piskoposluklar üSti.in-

deki ve hatta piskoposlann papazlar tistiindeki egemenliğini red-
dediyordu.

Şaşkuüık ve kuşkuları sapkırüar kadar sofu]ar da, isyancılar
kadar azız|er de yaşıyordu. Azae Birgitta Kilise'yi biı geneleve
benzetiyordu. Azae Caterina Roma'daki parça-lanmarun acsrru çe-
kiyordu. Almanya'n:n mistik düşiinürleri, Eckhart, Suso, Thrıleı
düşiiı_ıcenin kendisini reddedecek kadar etkilenmişlerdi. Yaratı-

cı'da "yaradıLlşı" kabul etmiyo1, Thnrr'nrn sıfatlannr bile tarhşr
yorlardr. "Senin ba}ısettiğm Thnn, asla Tanrı değildir" diyorladı.
Mistisizmin diyalektigi değişmese de, Dominikenl mistiRer, ken-
dilerinden önce, )CI. yıizyılda ltalyan mistiklerin olduğu gibi,ya da
kendilerinden sonra, XW. yiayıldaispanyol misfierin olacağı gi-
bi, coşkudan eyleme geçmiyorlardı: onlar gitgide daha derin bir in-

zivaya çekilerek kendi içlerine dönüyorladı. Dindarlar ve sofulaç
bu iç hesaplaşmada orılann peşinde gidemezdi. onlar sadece söy-

Ienene ve gözle görtiı:ıene sığınabilirlerdi. Böylece tak]it ve öyktin-
me, ortaçağ'ın, kendini saı.ı.ınabilmek için içine kap;ırunış, iki bük-
ltlrn olmuş inanç hayatın-ı beslemiş Ve ona egemen olmuştu.

Iman eksilmemişti, öyle olduğrınu söylemek haksız[ık olıır.
Ama iimit, o, her geçen gün biraz daha azalıyordu. Ve din, giit'iiıı(i
koruduğu halde coşkusunu kaybettiği için, gitgidc tlaha k.ısvt'lli

oluyordu. BirHıristiyan, Şeytan1, karanlrkların prt'ıısiıli, ıliiııy,llıııl
prensini düşii,rımeden Tan-rı'yı düşüncmt'z ıılııııışlıı 'l,ıııı ı iıı,lıl, ı,

şeytaninancıylagölgeleniyordu. l}iiyiit'iiliiktl,ıv,ll,ıı'l iıı,ııııl,ılıı,ı1',ı

cak kadar çoğalmştı. Bir salgın l'ıast,ılık 11ilıi, k,ılı l;ı,ııı',,ı'ııııı 1iıı
neybahsrna, k6h kuzeydoğtısıııı,ı y,ıyılıy,ıl,lıı llııııı1',ı'1'ııı' ıllll' ıı
Arras1 kii{etme tehlikt'si giıslt'rı'ıl "t,ıılı 1',1[ııı,ı",,l,ı\l,ııııı'l ,'ıı;i,'I

olabilmekiçinhimgticiiııii kııll,ııııılı:1|l ()ılı',ııı','lıllılll'|ı'llIl l'|ı,l\

'l Bu odı toşıyon Hıristiyon lorik<ılı
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akıbetten kwfu lamryordu.
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oy birligiyle V. Martinus'un tarudı.
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süren bu iki başlılık Huisüyanlığı sarsh. Avrupa, bu kadar çok siir-
hişme yaratan bu kadar çeşitli enİrika görerek dehşete düşmüşhi.
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dalıa az yara aldı. Bu entrika ve rezalet, Kilise'nin politikasının bir
parçasıydı; iman sahiplerinin dininin ve inançlarırıın bu karmaşa-
da yeri yokfu. Ama, Italya dışında her yerde insarılar kaygya ka-t96 lv,
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cak XV. yi:zyı]da, kendisi de hiirnanist Ve estet olarak kaybettiği
saygınlrğı tekrar kazanma1n başaracakbr.

Sapkınl*la1, doğal olarak, Wycliffe'den Jan Hus'a kada1, her

yerde patlak verdi. Wycliffe, Gregorius sisteminin iflasıru göriince,
ona karşr çıkh. Roma Kilisesi'nin hirn öteki piskoposluklar üSti.in-

deki ve hatta piskoposlann papazlar tistiindeki egemenliğini red-
dediyordu.

Şaşkuüık ve kuşkuları sapkırüar kadar sofu]ar da, isyancılar
kadar azız|er de yaşıyordu. Azae Birgitta Kilise'yi biı geneleve
benzetiyordu. Azae Caterina Roma'daki parça-lanmarun acsrru çe-
kiyordu. Almanya'n:n mistik düşiinürleri, Eckhart, Suso, Thrıleı
düşiiı_ıcenin kendisini reddedecek kadar etkilenmişlerdi. Yaratı-

cı'da "yaradıLlşı" kabul etmiyo1, Thnrr'nrn sıfatlannr bile tarhşr
yorlardr. "Senin ba}ısettiğm Thnn, asla Tanrı değildir" diyorladı.
Mistisizmin diyalektigi değişmese de, Dominikenl mistiRer, ken-
dilerinden önce, )CI. yıizyılda ltalyan mistiklerin olduğu gibi,ya da
kendilerinden sonra, XW. yiayıldaispanyol misfierin olacağı gi-
bi, coşkudan eyleme geçmiyorlardı: onlar gitgide daha derin bir in-

zivaya çekilerek kendi içlerine dönüyorladı. Dindarlar ve sofulaç
bu iç hesaplaşmada orılann peşinde gidemezdi. onlar sadece söy-

Ienene ve gözle görtiı:ıene sığınabilirlerdi. Böylece tak]it ve öyktin-
me, ortaçağ'ın, kendini saı.ı.ınabilmek için içine kap;ırunış, iki bük-
ltlrn olmuş inanç hayatın-ı beslemiş Ve ona egemen olmuştu.

Iman eksilmemişti, öyle olduğrınu söylemek haksız[ık olıır.
Ama iimit, o, her geçen gün biraz daha azalıyordu. Ve din, giit'iiıı(i
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dın hfüiimdarlar fala, büyüye başvunıyordu. Herkes, kendisine
büyü yapıJdığına inaruyor, karşl büyüler arlyordu. Korku, hayal
güctırıü besliyor, bunun sonucunda başvurulan işkenceler, korku-
lan büsbühin arhnyordu.

Düşiince bile simgelerin egemenliğındeydi. Tüm düşiince
a]arıında, hayahn her evresinde sözciilkle4, bilge zorbalıklarınr his-
settiriyorladı. Aşk, aşk mahkemelerinin yaryrladığı biı söylemler
dizisi bir dava aracr oluyo1, Roman de Ia Rose'la2 şiir haline getirili-
yordu. Bu simgecilik bazen güzel, çoğu zaman gtıliı.ç birtakım tĞ
reler yarahyordu. Rerıkle1, giysile1, herşey timitsizlik dönem]erinde
her zaman olduğu gibi, bir şeylerin simgesi olmuştu. Gariptia şö-
valyeler gücünü kaybettikçe şövalye ruhu yeniden itibar
kazanryordu. Zuh]arm sonu Thberiye'de gelmişti: Crecy, Poitiers,
Azincourt'ta Ingil2 okçu]anyla Isviçreli piyadeler ağır zırhların
sonunu işaret etmişti zaferleriyle. olsun! Tarihçiler zırh başlığı oI-

madan savaşabileceğne inanmryorlardı. GördiiRerinden gerçeği
yakalayamryorlardı. Jeanne d'Arc'ırı büytiklüğü bile gözlerinden
kaçıyordu. Akil ve zekA, gerçeğ alglayamaz olmuşfu. Bah'run
içinde bulunduğu içler acısl dunımda, biı Haçh savaşı düşiirıülü-
mezdi bi]e -amabazı hiiki.iırndarlar bu rüyayı h6lA göniyordu-. Ya-

şanmakta olan giiniin arüaşılamaması, olaylara konulan yanlış ta-

rula1, geçmişe duyulan özlem, güvensiz ve belirs2 biı gelecek, do
ludizgin hrslar ve her konuda simgele1, simgeler; çökmekte olan
ortaçağ'a bir kan kokusu, tadl veriyordu; daracık sokaklanndan,
kendi içine kapanmış, ka]m duvar]ı taş evlerinden, cesetlerle dolu
kent]erinden, kentlerinin, Avrupa'p insansız bırakan korkunç veba
salgırüarınrn cesetlerle dolduduğu sokak]anndan ytikselen bir
kan, duman ve çüriimüş ceset kokusu: Avrupa'run ortaçağr'ydı bu.

2 Guilloume de Lorris ve .Jeon de Meung torofındon yozılmış, çoğın sosyelesine gö-
re sevme sonotını konu olon sotirik şiirler.

IKINCI KISIM

Bizans'rn sonbaharı

Aırııpa'run gerileyişi ve Asya'nrn ah]rmı kendini en açk bi-

çimde Bizarıs'ta hissettiımişti.
Mihael Palaiologos, zayıfla:mrş olan Lafieri BLans'tan atma-

yı başardı Böylece halkının yanm yi.izyıldrbekledigi gibi, iznik'in
intikamınr almış oldu.

Ama imparatorluğrın hükfımetini Kutsal Saray'a gefuebitdiği

g}bi,7z% felaketinin parçaladığı imparatorluğu eski haline kaıuş-
turamadı. Ve B2ans'taki çökme belirtileri, azalacak yerde, impara-

torluğun başkentindeki yerine geri dönmesiyle, daha belirgin hale

geldi. Boğazı geri almrşh, ama sadece stıçıık Asya'run Kuzeybah-

sına, Tiakya'ya, Makedonya'yave birkaç Ege adasrna sahip olacak

kadar da küçti-lmüşfti.

Yt\zölçtimü kada1 devlet hazinesi de küçülmüştii. Bizans,

kendisi de görkeminden bir şeyler kaybetrnişti. 12M krymının
kan izleri silinmemişti heniiz. Yağınalanmış sarayların, geçmişte

nice zengirüikleri saklamş duvarlannda, italyantarn yaktığ odun

ateşlerinin isi duruyordu. Geçrnişte birı-lerce aileyi barındırmş
olan evler, mahalleleq, bahçe, hatta kırlık olmuştu, eyaletlerin geniş

topraklanysa ctizamlı bir beden gıbi parça parçaydl. Arbk kutlan-

mayan bayramlar coşkulu geçit reslhıteiiyle mevsim değişiklikle-

rini simgelemiyordu; yabancı gezgirıler buralara geLmiyordu artık;

birçok kervan geçip, krızeye, Volga iizerindeki Saraya gidiyordu: Bi-

zans'r unutrnuşlardı.
Ama büyülü kent, matemi içinde, hiç olmazsa kiiltiir açısın-

dan itibarıru yeniden kazanma1n başardl. Güçsüz ve yoksul, eski

Grek geleneklerine bir kez daha sanlarak yeniden hayata dönecek-

ti. Di.iştınürleri, Platon'u arı]attılar; insarı]ar geldi ve dirı]edi. Ma-
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lan büsbühin arhnyordu.
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reler yarahyordu. Rerıkle1, giysile1, herşey timitsizlik dönem]erinde
her zaman olduğu gibi, bir şeylerin simgesi olmuştu. Gariptia şö-
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kazanryordu. Zuh]arm sonu Thberiye'de gelmişti: Crecy, Poitiers,
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sonunu işaret etmişti zaferleriyle. olsun! Tarihçiler zırh başlığı oI-

madan savaşabileceğne inanmryorlardı. GördiiRerinden gerçeği
yakalayamryorlardı. Jeanne d'Arc'ırı büytiklüğü bile gözlerinden
kaçıyordu. Akil ve zekA, gerçeğ alglayamaz olmuşfu. Bah'run
içinde bulunduğu içler acısl dunımda, biı Haçh savaşı düşiirıülü-
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IKINCI KISIM
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nastırlan tarihçilerle, hlozoflarla dolup taşıyordu. Keşişle4, Atos
Dağı'ndal Lavra'da değerJi tarihi metirüeri saklıyordu. ioarures
Kantakuzenos, zorbabk]a ofurdusı tahttan indbildikten Sonra ma-
ceracı hayatını tarih çalrşmalarıyla tamamlayacakh.

Venediklilerin ve Ceneviz]ilerin ticari rekabetine karşı koya-
mazdı; ama brına karşın, Bizans gene de zerafetin ve şıklığın ken-
tiydi. Bir tarih yazarı: "Dünya yıkıhyordu Ve karrm, mağazadan
mağazay a koşuyordu." diye arüatacakü.

Konstantinopolis, sadece zerafe[n değil, güzel sanatlarırı da
merkeziydi. Siyasi güçsüzlüğtin yanı sıra, bugii,rı arkeologlarırı tar-
tıştığı ama asla inkAr etmediği bir Rönesans yaşaruyordu. Palaio-
logosların sefil yüzyıtında mozaikleri, resim.ler, kumaşlar, Komne-
noslann görkemJi ve parlak dörıem]erinde olduğundan çok daha
grizeldi.

Kent, biı çatşmalar kentiydi ayru zamanda. Sırufların, irşan-
ların, yabancl devletlerle orı-lann casuslarrnrn sürekli rekabetlerine
bir çeşit soyluluk kazandıran Bizans, a}mr zamanda krşkırtan ve
uzamasrna neden olan bir siyasetle yaklaşıyordu orı]ara. ikonakın-
ciların birmek bilmeyen kavgasr tekrar başlamrşh: sadece isimler
değişmişti. Artık "Zelot" lar ile "Politik"ler vardr.

Thrihte çok rastlanan bir karşltlıktır: toplumun en iyi eğitim
görmüş, en aydm kişileri, askeri alanda şu ya da bu güvenceyi
veya ekonomik a]anda şu ya da bu çlkarı elde etmek uğruna dü-
şiin ve din alanından kolay ödün verirler;Bizans'ta aydrrılar, La-
tinlcrin bazı yardrmlan karşıIığında Ronra'ya kiliselerin birleşti-
rilmesini önermeyi ve fliok konusunda uzlaşmaya gitmeyi isti-
yorlardı. Oysa halk, sokaktaki insan devletin zaİarırua bile olsa,
imparatorluğun inancrna ve Helen kü]türtiı:ıe Sonuna kadar bağlı
ka]acakh. Bizans'ın Bizanslr kalmasını istiyordu. Doğu,nun elin-
de ölmeyi, çok daha fazlanefreİ ettiği Bah'ya boyun eğmeye yeğ_
liyordu.

Ama taraflaı birbirleriyle mücadeleyi siirdürürken iiikeye za-
rar veriyor ve sonuçta iirnit bağladıklan d4 güçlerin suç ortağ olu-
yorlardr.

Ioannes Kantakuzenos, ioarırıes Palaiologos'u zorla tahttan in-
dirdiği z.unan -kısa siirede tahta dönecektil- biri Sırplardan, öteki

'l Selonik civorındo Aynoroz Doğı.

Ti.irklerden yardrm istemişti. Sorıra taraflar Venedik'ten ve Cene-

vizlilerden destek aradilar.

Devlet her giirı biıaz daha güç kaybediyordu. idari kadrolar
giinden güne aşıruyoç dağJryordu. Andronikos'ıın iktidannda
donanma arhk Boğaz'ı savunalnaz durumdaydr. Merkezi otolite-
nin zapfladrğı eyaletlere anarşi egemen olmuşfu' Imparatorluk,
dş siyasetteki ustalığı sayesinde ayakta duıabiLiyordu: Bizarıs'ın
itibarıru ve elinde kalabitmiş mali imkArı]an, dış güçleri birbirine
karşı kışkırtmak ve böylece teh-likeden korı'ınmak için kullanryor-
du. Aşıklarıru birbirine vurdıırtan yaşlr yosma/ kendisini kaç kez
öliirnden kurtarmrş olan siyasi dehasına güveniyordu. o nice griç-

lü, görkemli barbarın öldüğiinü görmüşhi.
Anjou tehlikesini atlatrruştı. Bu kez Anjou'lu Charles'inbayra-

gr athnda toplanmrş olan eski ve tanrdrk Norman tehlikesiydi. Mi-
hael Palaiologos, Anjou'lu Charles'a Carlo'ya karşı, imparator Kon-
radin'in ölmeden önce zu}uıın eldivenini gönderdiği Aragonlu
Pedro'yu kul]andl. Pedro, ürılü "Sicilya Vesperum Ayaklanması"2
Sicilya kralı yapacakh.

işte XIV yuzynda bu garip Aragon Krallığ böyle kuruldu;

Aragon'ı.ın dışında Roussillon'u, Balear Ada]arı'ru, Sardinya ve Si-

cıLy a' y ı içine alıyordu.
Aragorıltı.laı, Charles'r tahttan uzaklaşhrdılar ama onı'ın siya_

setini si.ııdiirdı.i-le1, hpkı onun Staufen]arırı siyasetini, Stauferüarın-

sa Normarılannkini sürdi.irdüğü gibi. Sarıki Empedokles'in Etrıası

ve Teokritos'un Siıacusasr efendilerini birbiri ardından Yunan diin-
yasru fe the gönderiyordu.

Aİna 1326'da bir Ispanyol dükalrğırun merkezi oldu. Bu is-

panyol-Grek di.ikal* altm.ış yıl kadar yaşadı; Akropolbir "kastel"e

dönüştiirüImüşhi.
impaıatorluğun yazgsı,XlY.yi;zyı]ın ilk yansında belli olmuş-

fu arbk onurı hangi düşmana yeırik düşceğ de belliydi: Ttiık].ere.

B2ans'ın o giiırıe kadar en güçlü düşmanın karşısında bile

çok kesin iki avantajl vardı: siyasetinin tutarlı siilreklili$ ve düşma-
nırun kendi düşmanıyla olan sorurılan. Herak]eios'ı.ın iktidan dG
neminde Bizans, iran Sasanilerine karşr korkunç bir savaş vermiş_

2 l 28'l nisonındo Arogonlu Pedro'nun yondoşlorı kiliseden, vepre oyininden çıkon

lüm Fronsızlorı öldürdüler. Bu oloy sonot eserlerine bile konu oldu. (ç.n ) 20ı
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ti. Ama lran'm gerçek ve en büytik düşmaru Turan,dı. Makedonya
Hanedanı yıllannda Bizars, Bu-lgarlarla uzun süıe Savaşmlştr, ama
gene de BuJgarların en büyük düşmarılan S]avlar ve kuzeyden ge-
len Normarüardı- Venedik Bizans'r hııs]a istemiş ve Bizans,tan nef-
ret etmişti, ama Venedik in gerçek rakibi gene de Cenova,ydı. Bu sa-
yede Bizans, onu pJop, yok edecek zarırunr veren bühin tecavüzler-
dery böylece, belki sakatlanmış, ama her seferinde capcarı]r ve zafer
kazanmrş olarak kurfulmayı başarmşh. Yabancı, yabancınrn onda
açhğ yarayı iyileştiriyordu.

onu öliirne göttirmek içirç kendi yaşama iradesi kadar güçlü
ve kararh bir iradeyle bu öltimü isteyecek bir düşman g"r=Ğyai.
onıın Tiirklerde uyand-ırdığı o korkı:nç, o sınırsız isteğin yarathğı
irade gücti gerekliydi.

osmanlr İmparatorluğu,nun kuruluşu
Vazgeçilemeyen bir futku, bir kader yarah1, derler. Efsaneye gĞ

rc Erhığrul oğlu osman, Şeyh EdebAli,den kızıru istemeğe clttigın-
de, nişanlrına Konstantinopolis,i çok gizel venuı<timaarıaru yiıo-
şır bir mücevher olarak Sufunayl hayal etmişti. Başta kzıru Verme-
yi reddeden şeyh bu hayali öğrenince, evlenmelerine 2in verdi.

ğsa hiçbir şey Erfuğnıi,a ve oğlu Gman,a böylesine büyük
hayaller için ümit vermiyordu. onta1, Moğol istilasr srrasında Ho
rasan'dan kaçmrş savaşçı-lardı. Erzurum yayla-larına geldiklerinde
boylan dört yuz ai]eden ibaretti. Erhığnı] oldukça cı-Lz olan askeri
g"c,inü Konya sultanına sundu. Sultan, bunı.ın karşüğnda, Bi-
z;uıs Suırrlna yakın bir yerde mütevazı bir has verdi. Ertuğrul, ayrı-
ca, oğluntın, ttim Müslümarüarca sayı-lan bir şeyhin tızryıu 

".ıri".-mesiyle de çok mutlu olmuşfu.
Bu küçiik ama kabına srğamayan boy, Bizans'a, sadece

Bizans'a ve hep Buans,a saldrracakh. Konya Sultanlığl dağlmış-
h. Beylerin çoğu, doğal olarak, birbirlerini yutrnağa çahşıyorlardı.
osman]rlar, hayır ! onlar Bursa,y istiyorlardı, Iznik,i istiyorlardı;
hiçbir şey, asla orüan amaçlarından saptıramryordu. Bu iki büyi'ik
B2ans kenti Tiirklerin cıIlz iıııkğıılaır için fazla güçlüydü. o za-
man çevrelerini ele geçirdiler. Bazı, Iznik yakınındaki bir kaleyi,
bazen Marmara da birkaç aday aldılar. osman cesaret bulmuştu:
Bursa'nın dış mahallelerine saldırılar düzenledi; dış kalenin ko-

mutaıu teslim oldu ve Islamiyet'i kabul etti: kuşkusuz, askeri ha-
rekAttan önce siyasi harekAt yapıImışh ve Osman'n kalenin çok
fazla direnmeyeceğni düşıiırımesi için bazı nederı]er vardr; sonıa
kenti kuşattı. oğlu Orhan, Bursa'yr, ardıııdan İznik'i fethetti. Bu
kez Baarıs harekete geçfi; Türklerle baş edebilmek için Robert
Flor'un Castilla]r]ar biıligiyle anlaşh. Ama osmarüıların acelesi
yoktu; sanki örı-lerinde daha yı1zyilar olduğunu biliyor gibiydiler.
Robert Flor ve adam.lanrun gitmesini bek]ediler. orada ka]ıcı ol_

madıklarıru biliyorlardı, Castilla]rlar gerçekten de gitüle4 Bızarıs,
kendisi orılan kovdu; zaten o sırada Magnesia'yı3 haraca kesen
haydutlarla uğraşıyordu. Her an tetikte bekleyen orhan, Bizans'ln
başırun dertte olduğunu fark edince Nikomedeia'yıa aldı. Konya
Sultaru'na sığmmlş olan cılız Beylik'in şimdi birkaç tıin atlısı vaı-
dı. Ve kendisine "emir" payesi verildi.

Ama arhk daha faz|a askere ihtiyacl vt'ırdı: isttrliği kııtl,lr s,ı_

vaşçı bulabileceği Turan stepleri çok uzakta vc iisk.lik ('t.ıı11iz

Han'ın torurüannın işgalindeydi. o zaman, bir çeşit talanlı, I lıris-
tiyan çocuklannı toplamaya karar verdi- onları savaş için yctiştirc-
cek]erdi ve onla1, savaşla yaşayacaklardı. Aile kurmayacak olan bıı
kimsesiz, sadece birbirlerine ve komutarüarrrıa bağh olacak yarı sa-

Vaşçl, yarl keşiş askerler, fiü yeniçerilerdi; büyi.ik kazarı]arını
bayraRarına işleyeceklerdi.

Işte o giiı:üerde, Ioannes Kantakuzenos, tahttan indirmiş ol-
duğu ioannes Palaiologos'a ve Makedonya'yı işgal eden Sırplara
karşı osmanJılarla bir antlaşma yaph. Gerçekte, kendi vatarrına

karşı orhan'dan yardrm istiyordu. Bu Bizanslı hükii,rnda1, gelecek-

te Bizans1 yenecek olan fatj}üeri, kendisi davet ederek Çanakkale
Boğazı'nın kı.ızeyine Gelibolu'ya getirmişti.

Kantakuzenos hayahnın son ün]lanru bir manasüıda geçirdi.

Ama Tiirkler Avrupa'ya ayak basmrşlardı. Sülqrman Şah, or-
han'rı sevgili oğlu ölmüşhi. orhan da oğIırndan sonra bir yıl yaşa-

yabitdi. Ama ne önemi vaı! Mekanizma, onu kullanarı]ara ne yaP-
malan gerektiğini gösterecek kadar şiçlüydü arhk ! Murad, baba-

3 Boh Anodolu'do Antik ionio bölgesinde kent. Kolıntılorı Aydın'do Söke-ortoklor

koroyolu üzerinde, Büyük Menderes Nehri kıylsındodır.

4 Anodolu'do Bitinio bölgesinde merkezi kent (bugün izmit). MÖ yokloşık 26A'leku

rulmuşfur. |V. yüzyıldo Ariusçuluğun kolelerinden biriydi.
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".ıri".-mesiyle de çok mutlu olmuşfu.
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Boğazı'nın kı.ızeyine Gelibolu'ya getirmişti.

Kantakuzenos hayahnın son ün]lanru bir manasüıda geçirdi.

Ama Tiirkler Avrupa'ya ayak basmrşlardı. Sülqrman Şah, or-
han'rı sevgili oğlu ölmüşhi. orhan da oğIırndan sonra bir yıl yaşa-
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3 Boh Anodolu'do Antik ionio bölgesinde kent. Kolıntılorı Aydın'do Söke-ortoklor

koroyolu üzerinde, Büyük Menderes Nehri kıylsındodır.
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Srnrn Ve kardeşinin yerini aldı. Heniiz hükiimdarlrğahazıı değildi
ama Osmanlr gücü, onun iktidannda Ve onun kararlıJrgr sayesinde
-dehası demek daha gerçekğ olur- doruk]ara ulaşh.

Tı_iırk siyasetinin kuralları şimdideıı belli olmuşfu. osman]r-
laı asker liderlerdi. Turan'rn kahlığıru ve yenilmezliğini koruyor-
lardı Aynı zamanda samimi ve sofu Müsliimarüardı. Ama, dirü açı-
dan, inanılmaz bir hoşgöni ve kdtı.ir alarıında çok büyük bir cG
mert]ik gösterdiler.

Murad, babası Orhan gibi din adamlanru, yazarları,bilgirüe-
ri, sanatçılarr koruma1n sürdürdü. Murad, kendisi, miirekkebe ba-
trrdrğı parmak]arıru parşömene basarak imza ahyordu. Ama her-
kesin okuma yazmaöğrenmesini isüyor ve okuyup yazarüan onrıI-
landırıyordu.

Çünkü osmanl]ar'ın hedefi sadece Konstantinopolis,i a-lmak
değildi: fetitılerine devam etrnek istiyorlardı. Hıristiyarı]arın BaI-
kanlar'daki eyaletleri kendi elleriyle teslim edecek]erini biliyorlardı.
Rir rakibin, bir Avrupa milJiyetçiligi ya da dini inancryla uyandua-
bilcceği netreti, osman-l-ı olarak asla uyandrrmam aya özengöstere-
cek kadar akıllıydılar. Nitekim, Bizansllar Ttirkleri Latinlere, Vene-
diklilel Cenevizlilere tercih edeceklerdi.

Murad, iki büyuk hiccar devlet arasındaki rekabeü çok iyi de-
ğerlendiriy<ırdu. Her zama^ birbirine karşı harekete hazır olan iki
güçlü donanmaıırn, henüz çok zayıİ olan osman]r donanmasrna
önemli bır zarar Vermeye kalklşmayacağıru biliyordu. Ve biliyordu
ki, Bizans birinden birinin desteğine talip olursa, kendisi için ikinci-
nin desteğini kazanmak mümktirıdü.

Bu sırada V. Urbanus, Murad'a karşı bir Haçlı ordusu gön_
derdi, ama Sııplar ve Macarla1, Bahlı birliklerin gelmesini bekle-
meden, Meriç kıyısında Osmarılilara saldudrlar. Murad savaşl ka-
zandı. Fethettiği Edime'yi başkent yaptı ve Bizans üzerine yürü-
dü. Slavlar Bızans'a yardrm için davranmadılar. Bir süre sonra
Sırplara savaş açan Murad, onları yendi ve haraç almanın yanın_
da orılardan asker de topladı. Bizans, Osmanlı,yla yaptığı banşı
bozmayı düşiinmedi. Macarlara ve Sırplara güvenmiyordu; Ma-
carlarrn ve Sırpların Latirı]ere güvenmediği gıbi. Bizans imparator-
luğu artık, Türk]erin geniş topraklarr ortasrndaki bir adadan baş-
ka bir şey değildi. ona sadece Se]anik, Tesalya, Peloponnesos,un
bir bölümü, Ege'de birkaç ada kalmışh ve Kutsal Saray, Sultan,la

dövüşmektense iyi geçinmeyi düşünüyordu. Murad, Anado
lu'daki topraklarınr savunmak durumunda kalınca, Bizans, onrın
bu srkıntılı durumundan faydalanmak şöyle dursun, yardrm için
asker bile verdi.

Ye 1387'de Türk]er ile Srplar arasrnda savaş yeniden başla-

yrnca, ne Bizans ne de başka bir Bahlı. devlet, bu önem]i ve nihai sa-

vaşta Slavlara destek verdi; Slavlar Kosova'da ağır bir yenilgiye
uffadılar. Murad bu büyiik zaferi hayahyla ödedi: bir Sırp onu bek-
lemediği bir darbeyle öldifudü. Ama zafer kazarulmrşh. olürkery
oğlu Bayezid'in, "ahna Ayasofya'da su iğeceğinde4" kuşkusu
yoktu.

Gerçekten de, Bah, Balkarı]ar'daki en sağlam sa\,'ı]nucusunu
kaybederken, osman]ılar da önemli sapda yeni askere sahip ol-
muştu. Savaş, onlara toprak kazandrrmrştı ve toprak, ordu şafları-
ru dolduracakh. Bu topraklar hmar adı alhnda sipahilere dağıtıIı-
yor Ve sipahiler karşüğırıda, arazinin büyıiklüğtine görc sultana
asker veriyordu.

Böylece 7396'da Manuel Paleailogos nihayet pah-lıl4n u1.u-

şukluklarından uyandırabildiği ve Hıristiyarıların çoktan kuşa-
hlmrş Bizans'ı kurtarmak için gecikmiş bir çaba gösterdikleri
zrr.aar., Boucicaut komutasındaki bir ordu, Bourgogne veliahdr ve
Macar kralıyla birlikte Leh, Ingiliz, Alman hatta Venedikli askerle-
rin oluşfurduğu Hıristiyan ordusu, Niğbolu'da osmanhlann, çok
sayıda Hıristiyan askerin de buluriduğu ordusuyla karşılaştı. Sa-

vaşın kaderini Sırplar tayin etti. Niğbolu, Kosova'daki gerçeğin
bir kez daha i]anı oldu. Yı]dınm Bayezid altmış bin askerini kay-
betti, ama ası-l kaybeden Hıristiyan Bah'ydı: Niğbolu yenilgisi Av-
rupa askeri glictiniin sonu oldu. Türkler büttin Doğu Avrupa'ya
egemen oldular. osmanlılar, ilk halifelerde yaşanan mucizeyi bir
kez daha gerçekleştirmiş, yendikleri insarılar onlara zafer kazan-
dırmrştı. ';i

Niğbolu'dan sonra Llrristiyan:direnişi iflas etti. Eğer Bayt'zitI

hemen Konstantinopolis'i almryorsa nedgni başka bi r' I'ii rk' i i ı ı,' |'i

mtır'un yaratlığı sorundu. Bizans stlntııııın gt'ltli1ı'iııi llilı\',lıılıı,
onurı]abirliktehimDoğu Avnı1ıiı iilkı'lt'ri t|ı'lt,llılı ı|ı'ı'lı'lll'ı l','ıı, ll

aıalarındaki kavgalarla vt' l}.ılılı ıılıı:il,ıı yıll.:,lılllıl ı',",ı'l,ıl,'lll'ıll lı'
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çarılan ça]rnaya başIadı. Fransrzlag ylkı-lması için ne lazmsa yap-
tıRarr Bizans'ın kurhıluşu için dua ediyorlaıdl şimdi.

Hıristiyan Bafı, Taberiye yenilgisinden bu yana bu kadar
ağır bir darbe yememişti. Ve bu kez darbe kendi toprağmda indi-
riliyordu.

O zaman derin bir timitsizliğe kapıldı. Avrupa ezilmiş, hi-
kenmişti; her yerde savaşlag, başkaldırıIar bfubidni kovalryordu;
dindeki böliinme toplum diizenini kemiriyoa veba koca kentleri
yok ediyordu. Korkunç salgın, önceden zaten var olan acılan büs-

bütı-in arhrmıştı. Bütıiı bu felaketlerden sonra Niğbolu, acı_Iarrn

en büyüğü oldu. Flıristiyarılar gelecesnden kaygı du1.rnaya baş
lamrştr. Kendi Tannsı tarafından, hem de onun adrna yapılan bir
Savaşta terk edilmiş olmarun dehşetini yaşıyordu. Bir kez daha

dtinyarun sonunun geldiğine inanacakh. Niğbolu )CV yüzyıJın ta-

rihine damgasml vurmuştur, Konstantinopolis'in Lafier tarafın-

dan işgalinin XII. yüzyıta ve Kudüs'i.ln fethinin XII. yiizyıla ken-

di damgasıru vurduğu gibi!
Bizans'ın ölümü çok yalon görtinüyordu. oy., öliim döşe-

ğindeki bekleyiş elli yıl stiıdü. Bizars bunu, Bayezid'ırı kesin zaJe-

rini engelleyen Timur'ıın zaferine borçluydu. B2ans ha]kı ve din
adam]arr o stiıre içinde Ttirk devletini t atirüere tercfü eder olacaklar-
dı. Türkler sağlamlık ve güç sunuyordu; Lafirı]erse Bizans'a ölümü
ya da benliğni hirnüyle kaybetme tehlikesini getirmişlerdi. TtirRer
Helen kı,iıltiiriiı_ıü koruyor, besliyorlardı; Latin]er bu kiilttini, Bi
zans'ın hor gördüğü bir yeni kadere siirük]emek istiyorlardı. Bi-
zans'ın yüzü hep küçuk Asya'ya dönük olmuştu; her zaman Küçtik
Asya'ya bağlr kalmıştı. Latirı]er bu bağlan koparacakh; Osmarı]ı]ar,
aksine koruyor, güçlendiriyordu. ozetle, u_lusun önyargısl ve içgıi-
diiıleri ağr bastı; Bizaıs her geçen gı.irı Latirılerden biraz dahauzak-
laşh. Din bilgirüerinin "nrün" karşı iddialarının başka bir açıkla-
ması yoktu kuşkusuz. Bat:'da, bu inanç tarfişmalannr hafife hatta
alaya almak gibi yaygın bir hata vardı. Burüar hele o giirılerde, asla

hafife a]ırıacak olaylaı degildi. onemli olan meleklerin cinsiyeti ya
da Florarsa Konsili tarhşmalan değildi, önem-li olan, ölijrnüntin
yaklaşhğru hisseden Doğu imparatoriçesinin, değerli mirasıru bir
latin Avrupalıya bıraklp bırakmayacağı sorunuydu. imparatorla-
rrı baskılarına rağmen, hapr dedi. Gitgide daha koyu bir B2ars]-ı

olmuştu Ve tahtln Tiirklere buakamayacağna göre, Ruslan seçti.

Soha-Zoe Pafaioiogos'un III. Ivan'la evlenmesinden soffa Moskova
keşişle1, vaazlar ve ikonalarla doldu taşh. Sonunda, Bizarıs, Latin
olmaktarşa, biI 8ün Çargrad olmayı bekleyerek, hatta umarak
Stambul olmap tercih etti. Bah'ya karşı, hele Niğbolu'dan sonra,
sadece tiksinti duy'uyo4, hor görüyordu. XV. yiizyılın karanlık, kas-
vetli, acınacak Avruoasr'run başka duygular uyandrrmasma zaten
olanak yoktu.
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UçUNCU KIsIM

Fransa'mn acrlarr

Gtizel Philippe'in öliimü ve Capet Ailesi'nin sonu

Avrupa'daki genel ve çok yörılü çöküşe Capet Fransasr'nın
diıenmesi olanaksızdı. Fransa, Gotik Avnıpa'run mimarlarından
biri ve başarı-larından en çok yararlanan iilkeydi. Gotik Avrupa

çöktıiğti,rıde, Frarısa'p da birlikte siirüklemesi doğaldı.
Gtizel Philippe'in iktidarırun sonrında, bazıkaygı verici işa-

retler görülmeye başlamrşh. ka]ın önem].i bir gücü vardı. Hukuk-

çular: "Krallrğnda biı imparatordur" diyorlardı. Taca bağlı tımar

sahipleri iizerinde çok güçlü bir otoritesi vardr; Avignon'daki papa-

lara her zaman çok etkili oldu. Ama sti,rdiirdüğü savaşlar, hatta ka-

zandığ zaİet|er, yönetimine bir çeşit kab]ık verirken, kendisi de

kah ve ödiirı vermez olmuşfu.
Gtizel Philippe'in iktidan her, a]anda çok katıydı. Birçok hırs-

larırı, kirılerin için için birikmesine'nbden oldu. Kralın öliirnü, bu
yüzden, müthiş bir tepkinin başlama işareti olacakh. Yeni Kral X.

Louis'nin karşısında, 1314'den baŞlayarak güçlenen geniş bir cep_

he oluştu. Kral, boyun eğrnek, yeni yasalar çıkararak, Gi.izel Plrilip-
pe'in kah rğimine son vermek zor-:-ında kaldı, danışmarılarınr da

uzaklaştrrdr. Nogaret tam zamarunda ölmüşti.i, Enguerrand de

Marigny ası-ldı.

Louis iki yılLk iktidardan sortİa öldü. Tahta Prenses Juana'nrn
gelmesi gerekiyordu, a-u u-cas]rü2un Philippe onu bertaraf ede-

rek kral oldu. }uana'nın oğlu Kötıi Charles i]eride arırıesinden zor_

la a]man tacı geri alacaktır. :
Uzun Philippe biı öIçüde otoriteyi sağladl. 1314'de ihtila]in

kra]a kabu] ettirdigi korseye dokunmadan, kendisine bağlı bir ço-

ğurıiuk elde etmeyi başardr. Ne var ki beş pl sonra öldü, halefi olan

kardeşi Charles da ofuz üç yaşında ölecekti.
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Arhk doğrudan Capet Soyundan gelen kimse kalmamışh.
Gtızel Philippe'in yeğeni Va]ois ailesinden Philippe, Frarısa kra]ı
olarak taç giydi.

Yeni hanedan, doğrudan Capet soyundan olarüarur otoritesi_
ni ve güvenilir]iğini krsa zamanda sağIayaınazdı. Ama gene de/

Gıızel Phnippe'in ö]ıirniiııtiır ardrndan patlak veren toplumsal ha-
reketler dinmiş gibiydi. Trmar sahibi prensler taca bağlr göriinü_
yorlardl, ihgiltere I(ra]r Edward, Guyerırıe'daki vasal]rk için bağh-
hğını bildirdi. Ama Capet aruh bütı-iıı görkemini koruyor gıbi gĞ
rünse de, bazr temel taşları yerinden o}.namrştı: bu temelin üzeri-
ne bina edildigi haRa4 Hugues Capet'den beri hiç olmadığr kadar
belirsizdi.

Fransa-ingiltere gerginliği

Bu nederüe, Fransa ile ihgiltere arasırıdaki ilişkiler bozulmak-
ta gecikrnedi. III. Edward'ın Fransa tacı üzerinde kabul edilemeye-
cck haklan vardr. tsu haklar Capet'lerden talep edilemezdi; ama Va-
Iois'Iarn karşrsına çrkıtabilirdi. Çünkü Edward, Gi-DeI Philippe'in
tor_unuydu, Valois']r Philippe'se yeğeninin oğlu. Prenses Jeaıne'rı
tahttaki hakları kuşkusuz Edward'ırıkinden öncelikliydi, ama talep
edilmesı olanaksızdı; çi-inkü, prensesin bertaraf edilmesiyle Sonuç_

lanan tartışma srrasrnda, evlilik dışı doğmuş olma kuşkusu çok a-

ğrr basmrştl.
Hava, böylece, iyice gergirüeşti; eski entrikala1, eski güversiz-

likler su yüziine ve siyaset sa}rıesine çrkh. Frarısa kralr iskoçyalı is-
yancılar, kışkırtıyo1, destekliyo4, para yardrmında bulunuyordu.
tıgiliz tticcarial Guyerıne ve Flandre için, yani yiin ve şarap için
kaygıIrydılar. Ingilizlerin tedirgirüiğL Flamarüarr da tedirgin edi_
yordu, fupl.ı Fransa'nrrı öfkesinin iskoçyalıların öfkesini besledigi
gibi. Sonunda F]aman kentleri sönyörlerine başkalürdıJar. Philip-

Pe'in VaSa]ı olan Flandre kontu krala yardma geldi. Flamarüa4 acl-
masız bir savaş sonunda yenildiler. Fransız ordusunlrn müdaha]e-
si çok haklr olduğu, kalıcı olmadrğı halde Irrgil2lerin kuşkusurıu
arhrdı.

III. Edward gitgide daha saldırgan oluyordu. Flandre'da baş-
kaldırlyı yeniden alevlendirmek için çaba harcarken, yiın ihıacah-
ru yasaklayarak Flaman dokumacilan zor durumda buakt. Hede-2t0 211

fi, Flaman kentlcri yeniden başkaldrmaya mecbur efinekti. oysa
böylece iıgitiz sanayiinin temelini atrruş oluyordu.

Philippe de Va]ojs o andan itibarery bağmszl* isteyen iskoç-
yalılara açrkça ve cömertçe yardrma başIadı.

Sonunda Edward, Flandre'da, aradığ bozgrıncuyu buldu:

Jacques Artevelde. onunla Gand başkalduısı için pazarLık etti ve
arüaşh. Artevelde, ihgiltere kra]mın, kendisini isyancılarırı başma
ittikten sonra yiiz iistti buakmasından korkuyoq, ya da öyle göriin-
mek istiyordu. Bu bahaneyle Edward'ın, Philippe'le olan tiirn siya-

si ilişkisini kesmesini sağladl.

Phitippe, Guyerırıe'de, açkça Ingil2lere karşr bir siyaset uygu-
Iuyordu. Edward, Guyerıııe dtikü olarak Fransa kalmm vasal-ıydı.

Paris Parlamentosu, öniine getirilen her arıJaşmazlığa müdahale edi
yo1, taraflar dava açmasa bile olayı yargrç öniirıe getiriyordu, Hukuk
açısmdanbu uygulama yasaldı. Ama katlanılmazb'lı durum olmuş_
tu. Ingiltele kra]ı, kendisinden güç Ve onul bakımından çok daha
aşağ olan bühiır öteki hmar sahiplerinden daha kötii muamele gĞ
rüyordu. Philippe de Valois, krallığ kendisiıkinden daha küçük ve
daha az zengin olan Edward Plantagenet'ten korkmuyordu. Fransa
salayrnrn çekiciJiği eksi-lmemişti; Macar kralınrn da Paris'te olması
sarayın prılhsıru arürlyordu. Philippe o sırada bir Haçlı Seferi lrazır-

lığ içincteydi ve bu nederüe Hıristiyan hiikiirndarlar arasında kendi-

sinin kutsarımlş olduğunu düşiinüyordu. Birden ve şaşkınlıkla, III.

Edward'ın, Guyenne Dtikalrğı'ndaki vasallrğ geçersiz saydığırır ve
ı.istelik kendisini Fransa kralr ilan ettigini öğıendi.

Frarsa ile ihgiltere arasındaki gergirniğın sorumluluğu iki ta-

raf arasrrıda paylaşhrılabilir ama, kesin kopmarun tek sorumlusu
Itr. Edward'dır.

Birbiriyle çeiişkili üç prersip ileri sürerek siyasi ihtirasınr
haklı göstermeye çalıştı: 1"- Kadırüar Fransa tahtından l'ıer zaman
uzak tufuLmuştur (öyle olmasaydr }earırıe krall-ığn yasal mirasçısr
olacaktı.); 2."- Kadırüarın taht üzerinde kendi sahip olmadı]<]an

haklan oğullarına geçirebilmesi gerekir (öyle olmasaydl Edward'ın
unvan bile olamazdl); 3'- Tahta gelebilmeleri için erkek torurıların,
hijki-imdar büyük baba]ann öltimiiırderı önce doğmalan gerekir.
(ğIe olmasaydı IV Charles'ırı ve V. Philippe'in torurılarr, Edward
Plantagenet'ten önce unvan sahibi olrırlardı.)

PhiJippe de Valois, bu durumda bile iyi niyetini kamtlayarak
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Plantagenet'ten önce unvan sahibi olrırlardı.)
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Itr. Edward'ın bu manifestosundan sonra Guyenne'in bağmsızlr-

ğıru kabul etti ve Plantagenet'e karşı Bavyera Krah Ludwig'le yap-
mayı planladığ arılaşmadan vazgeçti.

Yüz Yıl Savaşr'nrn başlangıcr

Gene de 1337'de savaş patladr. Fransa, Guyerırıe'de kara sa-

vaşını kazandı; ihgiltere Ecluse zaferiyle denizdeki savaşr kazandr.
Akı]cı biı fuhırn]a iki hükiimdaı savaşrn berabere bittiğni kabul
ederek barrş antlaşmasıru imzaladrlar.

Banş, 1345'de bir kez daha bozı.ıldu. Bretagne diikü mirasçı
brrakmadan ölmüştii. Herhalde kendisi, unvarun. ağabeyinin kızı
}eanne'a veri]mesi gerektiğini düşiinmüştii; }earırıe, Philippe de
Valois'run yeğeniyle evliydi. Fakat ölen dükün küçük erkek karde-

şi, Jean de Monford mirasa el koydu. Çlkan savaşta Fransızlara ye_

nilen ve esir düşen Mon-ford Louvre Sarayr'nda öldü. Ama karşı
savaşml sürdiiırdü ve hak talebinden vazgeçmedi.

Itr. Edward Normandiya'ya saldrdı ve yakp 1ıktı. Phnip-
pe'in ordusu peşine düşiince kuzeye yöneldi. Philippe o kadar ya-
kından takip ediyordu ki bazen, az önce gitmiş olan tngilizlerin bı-
rakhğ yemeği yiyorlardı.

Edward sonunda yijzyi1ze dövüşmeye karar verdi. Cr6ry'de
iki ordu karşılaştı (7346). Ve kendisinin bi]e ummadığ, ummaya
cesaret edemediği bir zafer l<azandı; ağıı zırh7ar içindeki Fransrz
süvarisi Ingiliz okçularrrıa karşr koyamadı. Ama çok büyijk bile ol-
sa kayrplar onan]rr gibiydi. Edward'sa uzun sürmüş bir geri çekil-
meden ve birçok onur krncr yenilgiden sonra zafer kazanmrştı.

III. Edward Calais'yi kuşath (1347). Saldrmak amacında de_

ğildi, den2den ve karadan ablukaya alarak kenti açhğa mahküm
etti. Calais bir yı.l dayandı, sorua teslim olmak zorunda kaldl Yaşlı
Ve Saygm Ca]ais'liler boyurılarında iplerle Edward'rn huzurtına ge-
tirildiler. Edward orılan asmak kararındaydı/ ama sonra affetti. Ca-
lais biı Ingiliz kenti olmuştu ve bı-ından böyle l-ıep ingiltere'nin teh_

didi altında yaşayacaktı.
Fransa, lredef saphrmak amacıyla iki deneme yaprı, biri iskoç-

ya'da, öteki Bretagne'da. ikisi de başansızlrkla sonuçlanacakh. Bu
arada, Floransa'daki veba iki hükümdan uzlaşmak zorı_ırıda bırak-
h. Bu korkunç salgın, beki de ilahi öfkenin simgesi olan bu felaket212 2r3

karşrsmda dehşete düşen Avrupa için, Plantagenetler'le Valois'lar
arasrndaki budalaca ve açgözlü iddia]arın en ufak bir önemi yoktıı.

Philippe de Valois 1350'de öldü. Şansın, bir anda dönerek, ge-

ne bir anda hedefini şaşuan bir ters mucizeyle Fransızlarr yendiği
Cr6cy'den hiç ders almlş mlydı ? ola ki Veba, ona Vakit bfakma-
mışh; bu acı yenilginin alrrsr, Vebarun cesetlerin iizerine serdiği ke-

fenin altında kaldı ve unutu]du.

iyi Jean'ın, hiç kuşkusuz devletin yeniden yapılanmasınr sağ-

layacak, hatta buıu düşiinecek yeteneği yoktu. Michelet "O şöval-
yenin kralı oldu" der. Üke yoksullaştıkça daha haris, daha iştahlr

oluyordu. Iflas etmiş bir ülkede Sarayrn görkemi affedilir gibi degil-

di. İyi jean, gözdesi ispanyalr Charles'a tutkıındu. Charles, pek çok
nederıle iyi ilişkiler içinde olunması gereken Navarre Kra]ı Köhi
Charles ile kralın arasınr açh. Charles, Güzel Philippe'in en yakın ak-

rabası olduğundan, hakkının yendiğini saruyordu. Kontluklarından

biri elinden alrnrnca krala karşı ö{keli bir mücadele başlattı.

Poitiers, Fransrzlann yenilgisi ve Paris devrimi

Bu kez tngiliz Normandiya'dan değil, Languedoc'tan gire-

cekti. Fransız toprağma. Giineybahya henüz el sürülmemişti. LJı_ı

sebepten ganimet zengindi: Kara Prensl konaklayacağr Bordea-

ux'ya doğru ilerlerken, Fransz ordusu Poitiers'de yolunu kesü.

Savaş, 1356 yı-lında, burada yapılacaktı.
Bu, daha büyük boyutlu bir Cr6cy oldu. Fransız]arda a},T'ır Sa-

yısal üshirılük ve aynr taktik yetersizlik ! Kral, kötli siyasetçi oldu-

ğu kadar, köhi biI komutandı, stratejisi yarılışh_ Kara Prens'in ok-
g.ılarrnr mevzilendirdiğ tepeyi ele geçirmek için süvari]erine attan

inme emri verdi- Prense sadece ok]arıru fulatmak kaldr. Barorılarm

hepsi savaştarı önce kendi onurunu düşünüyordu. Pek çoğu, bir
adrm bile geri çekilmemeğe yemin etmişti. Geri çekilmektense öi-

meyi, hatta tutsak olmayı göze alryorlardı. Gerçekten de, birçoğu

öldü, tutsak olan da çoktu. Kralm kendisi de inaıı]maz bir cesaret

gösterdi; görmesine engel olan zutu içinde, dört yaı-ınr kuşatan ih-
gilDlere baltas[u Savuruyordu. Bu yersiz ve gereksiz kahramarı]ık,

gösterisi Ingilizlerin başanslnı kesin zafere dönüştiirdü. Askeri a-

l Edword Plontogenet'e ıokılon od (ç.n.).
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çrdan KaIa Prerıs Sadece ordusuna Bordeaux yolunu açmıştı- Ama
siyasi açdan, kralın tutsakhğı pek çok şeyi değiştirecekü.

Kara Prens, Iyi Jean'ın Fransa kralı sfatına itiraz etmekten

vazgeçmiş göriinüyordu; oysa bu savaş bu nederüe başlamştı. Ve

kralr alıp, Londra'ya, tutsak kalacağ Windsor'a gö|ti,rmek de Fran-

srzlara düştii.
Capet'Ierin hukuk sisteminde bir kra]ın tutsak olabi]eceğ ke-

sirı]ik]e düşiiniilmemişti. Ti.im sistem, hükümdann kesin ve tartr-

şılmaz iradesi üzerine kurulmuşfu. oysa şimdi bu irade özgür de-.

gildi ve iizerinde kimlerin nası] baskı yaPhg bilinemezdi.
Bu felaketin ortasında, Veliaht Charles on sekiz yaşında bile

değildi. Çelimsiz, hastalıklı, küç sallayamayacak kadar güçsiiz bir

çocuktu. Paris hall.e, o çağ için ahşılmrş bir zrtlıkla, şövalyelik sis-

teminin himüyle iflas ettiğini gördüğp ha]de, veliahh, kahraman
ama yenilmiş baron]ara benzemedi$ için suçluyordu.

Bütiin bu hoşnutsuzlukla1, nihayet, metotiu bir şekilde hazu-
lannrış bir başkaldırıyla su yüziine çıkh. Hareketin lideri, zengin bir
plutokratz olan Etierırıe Marcel'di.

Büyfü biI serveti vardl. Sahipsiz kalan devleti ele geçirmek is-

tiyordu. Bir ölçüde başarılı da oldu. Veliaht vesayet alhna a}n&. Eti-
errrre Marcel ve Laon Piskoposu Lecoq tarafindan hazırlanan biı
emimame gerçek bir devrim niteliğındeydi. Krahn egemenliği sınır-
landı. Veliahdrn hazineden aldrğr gelirlere el konulmuşfu. Ve onun
katılamadıgı Etuts G6.'6.uu toplanhlarında askerlik hizmeti, banş
ve atcşkes arilaşmalan yeni kı:ıallara bağlanmıştı. Emimame, bun-
lar dışında, tiiın demagojik taleplere Cevap Venneye çalşıyordu:
yoksrıllan korumayı vaat ediyordu. En coşkulu biı vatarısever]ik

maskesi ardında, soyluiara ve yiiksek devlet görevlilerine, özellik]e

de yargıçlara karşı çok kahydı. YargçIa1, ada]eti daha siıratle yerine
getirmek ve işçilerden daha az çahşu durumda olmamak için sabah
"giineş doğarken" görev başında olacak]ardr. Burüar dışında, kral-
lrğ savunacakl.ırlruI Ve İngiltere'ye karşı ofuz bin kişilik bir ordu
hazulayacaklarına yemİn ediyorlardı. Metrıi gören tarihğ, onu, Bü-

yi.ik Devrim'den sonra Comitd de Salut publid tarafindan ilan edi-

2 7enginler yöneİimi (ç. n.}.

3 Büyük Fronsız Devrimi'nden sonro '|793'te kurulon ve hı;kümeti denetleyen meclis

(ç.n ).214 2t5

Ien yasalara berzetebilir. Ama burada, bu ohlz bin kişilik ordu ku-
ru]amadr ve lngiılz, geri çekileceğ yerde ilerledi. Ve]iaht ise "bu pa-
ra babalanndan h(bir hayr gelmediğni" söylüyordu. Marcel'in
devrirni, yeniden yapılandrrmıyo1, onannryo{, olarılan yıkyordu.

Bu "para babasınrn" amacı büyıik olası]ıkla Veliaht Charles'ın
yerine Kötti Carlos'u tahta getirmekti. Başka ne hedefi olabilirdi ?

Kuşkusuz, Rienzi Roma'da curnhuriyet kurabilmişti, ama Paris'te,
kimsenin aklmdan böyle bir şey geçmezdi ve kesirılikle bir kal ge-

rekliydi. Tek sorun, kimin kral olacağına karar vermekti: veliaht mı,
Köhi Charles mı, lngiltere Kra]r Edward mr?

Maıcel veliahda karşı bir ayaklanma başlath ve Normandiya
ve Champagne mareşallerini gözlerinin öni.inde öldtirttti. Lecoq bir
sı.iredİ-q' geleceğn V. Charles'nr köhileyerek "damarlannda kötii
kan dolaştığıru" söylüyordu.

Korkuya kapılan veliaht kaçh. Marcel'in istediği de buydu.
Ama bir sorun vardr: Frarsa hızla yayılan korkurıç anaışiyle baş
ederniyordu. Ingit2lerden, Navallı]ardan sorııa şimdi de her yer-
den gelen, silatüanmrş köylülerin oluşturduğu çeteler talan ediyor,
yakıyor, yıkıyordu.

Maıcel çok zor dı.ırumda kalmıştı. Paris'in ttrm ihtiyaçlarıru
sağlayan köyliiılerle düşmak olmak istemi1ıordu, ama öte yandan

Jaklal bühin Frarsa'da düzeni altiist etrru'şti ve Gtizel Philippe'in
torunu olan Navarre Kralr Kötti Charlş'ın.bu ayakJanma.lardan
hoşnut olduğı.ınu da sanmlyordu. ;

Teh]ikenin yaklaştığıru gören Marcel,nazik bir dille Flaman-
lardan yardrm istedi ve Komiirıleri, Paris'i neredeyse kuşatmış
olan çetelere karşı biılikte savaşmağa çağudr. Parislilerinbu konu-
da her hiırlü özveriye hazrr olduğunu söyledi. Ve kentte hiçbir so-

rı_ın olmadlğıru, pazar|arırı yiyecekle dolup taşhğıru da ilave etti.

Ne var ki Flamarı]ar bu çağırıya cevaP Ver'mediler. Marcel, Paris
surlarırıın öniinde, Kötı.i Cl'ıarles'a kentin $apısını açmaya hazır-
landığı srada ö]diiriildü.

Etienne Marcel olgrısrınrın en çarPıCı gcrçcği, [lrans;ı'ııııı rııııııl
öliirniirıden sorua sarsrlacağ, zayıflayacağı yertlt' .ıksiılt,, 1iiiçlt,ı ııııiş
olmasıdır. Etkisiz hale getirmeğe uğraştığı vclialrt, tıııtılı tlikl,ıliirlıi

4 iyi Jeon'ın futsoklık günlerinde ortoyo çıkon ve Jokeri diye onılon köylii çııllllt,ıiııiıı
üyeleri (ç.n.).

Eskikitaplarim.com              Karagöz



çrdan KaIa Prerıs Sadece ordusuna Bordeaux yolunu açmıştı- Ama
siyasi açdan, kralın tutsakhğı pek çok şeyi değiştirecekü.

Kara Prens, Iyi Jean'ın Fransa kralı sfatına itiraz etmekten

vazgeçmiş göriinüyordu; oysa bu savaş bu nederüe başlamştı. Ve

kralr alıp, Londra'ya, tutsak kalacağ Windsor'a gö|ti,rmek de Fran-

srzlara düştii.
Capet'Ierin hukuk sisteminde bir kra]ın tutsak olabi]eceğ ke-

sirı]ik]e düşiiniilmemişti. Ti.im sistem, hükümdann kesin ve tartr-

şılmaz iradesi üzerine kurulmuşfu. oysa şimdi bu irade özgür de-.

gildi ve iizerinde kimlerin nası] baskı yaPhg bilinemezdi.
Bu felaketin ortasında, Veliaht Charles on sekiz yaşında bile

değildi. Çelimsiz, hastalıklı, küç sallayamayacak kadar güçsiiz bir

çocuktu. Paris hall.e, o çağ için ahşılmrş bir zrtlıkla, şövalyelik sis-

teminin himüyle iflas ettiğini gördüğp ha]de, veliahh, kahraman
ama yenilmiş baron]ara benzemedi$ için suçluyordu.

Bütiin bu hoşnutsuzlukla1, nihayet, metotiu bir şekilde hazu-
lannrış bir başkaldırıyla su yüziine çıkh. Hareketin lideri, zengin bir
plutokratz olan Etierırıe Marcel'di.

Büyfü biI serveti vardl. Sahipsiz kalan devleti ele geçirmek is-

tiyordu. Bir ölçüde başarılı da oldu. Veliaht vesayet alhna a}n&. Eti-
errrre Marcel ve Laon Piskoposu Lecoq tarafindan hazırlanan biı
emimame gerçek bir devrim niteliğındeydi. Krahn egemenliği sınır-
landı. Veliahdrn hazineden aldrğr gelirlere el konulmuşfu. Ve onun
katılamadıgı Etuts G6.'6.uu toplanhlarında askerlik hizmeti, banş
ve atcşkes arilaşmalan yeni kı:ıallara bağlanmıştı. Emimame, bun-
lar dışında, tiiın demagojik taleplere Cevap Venneye çalşıyordu:
yoksrıllan korumayı vaat ediyordu. En coşkulu biı vatarısever]ik

maskesi ardında, soyluiara ve yiiksek devlet görevlilerine, özellik]e

de yargıçlara karşı çok kahydı. YargçIa1, ada]eti daha siıratle yerine
getirmek ve işçilerden daha az çahşu durumda olmamak için sabah
"giineş doğarken" görev başında olacak]ardr. Burüar dışında, kral-
lrğ savunacakl.ırlruI Ve İngiltere'ye karşı ofuz bin kişilik bir ordu
hazulayacaklarına yemİn ediyorlardı. Metrıi gören tarihğ, onu, Bü-

yi.ik Devrim'den sonra Comitd de Salut publid tarafindan ilan edi-

2 7enginler yöneİimi (ç. n.}.

3 Büyük Fronsız Devrimi'nden sonro '|793'te kurulon ve hı;kümeti denetleyen meclis

(ç.n ).214 2t5

Ien yasalara berzetebilir. Ama burada, bu ohlz bin kişilik ordu ku-
ru]amadr ve lngiılz, geri çekileceğ yerde ilerledi. Ve]iaht ise "bu pa-
ra babalanndan h(bir hayr gelmediğni" söylüyordu. Marcel'in
devrirni, yeniden yapılandrrmıyo1, onannryo{, olarılan yıkyordu.

Bu "para babasınrn" amacı büyıik olası]ıkla Veliaht Charles'ın
yerine Kötti Carlos'u tahta getirmekti. Başka ne hedefi olabilirdi ?

Kuşkusuz, Rienzi Roma'da curnhuriyet kurabilmişti, ama Paris'te,
kimsenin aklmdan böyle bir şey geçmezdi ve kesirılikle bir kal ge-

rekliydi. Tek sorun, kimin kral olacağına karar vermekti: veliaht mı,
Köhi Charles mı, lngiltere Kra]r Edward mr?

Maıcel veliahda karşı bir ayaklanma başlath ve Normandiya
ve Champagne mareşallerini gözlerinin öni.inde öldtirttti. Lecoq bir
sı.iredİ-q' geleceğn V. Charles'nr köhileyerek "damarlannda kötii
kan dolaştığıru" söylüyordu.

Korkuya kapılan veliaht kaçh. Marcel'in istediği de buydu.
Ama bir sorun vardr: Frarsa hızla yayılan korkurıç anaışiyle baş
ederniyordu. Ingit2lerden, Navallı]ardan sorııa şimdi de her yer-
den gelen, silatüanmrş köylülerin oluşturduğu çeteler talan ediyor,
yakıyor, yıkıyordu.

Maıcel çok zor dı.ırumda kalmıştı. Paris'in ttrm ihtiyaçlarıru
sağlayan köyliiılerle düşmak olmak istemi1ıordu, ama öte yandan

Jaklal bühin Frarsa'da düzeni altiist etrru'şti ve Gtizel Philippe'in
torunu olan Navarre Kralr Kötti Charlş'ın.bu ayakJanma.lardan
hoşnut olduğı.ınu da sanmlyordu. ;

Teh]ikenin yaklaştığıru gören Marcel,nazik bir dille Flaman-
lardan yardrm istedi ve Komiirıleri, Paris'i neredeyse kuşatmış
olan çetelere karşı biılikte savaşmağa çağudr. Parislilerinbu konu-
da her hiırlü özveriye hazrr olduğunu söyledi. Ve kentte hiçbir so-

rı_ın olmadlğıru, pazar|arırı yiyecekle dolup taşhğıru da ilave etti.

Ne var ki Flamarı]ar bu çağırıya cevaP Ver'mediler. Marcel, Paris
surlarırıın öniinde, Kötı.i Cl'ıarles'a kentin $apısını açmaya hazır-
landığı srada ö]diiriildü.

Etienne Marcel olgrısrınrın en çarPıCı gcrçcği, [lrans;ı'ııııı rııııııl
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4 iyi Jeon'ın futsoklık günlerinde ortoyo çıkon ve Jokeri diye onılon köylii çııllllt,ıiııiıı
üyeleri (ç.n.).
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ğü sırasında bir adrm bile geriletemediği Ingil2leri kovmayı başar-

dı. Bu açık gerçek karşrsında Michelet'nin inandıncı sözleri bi-Ie işe

yaramayacakhr. Marcel iktidarı, karmaşa dönemi oldu. Anarşi o

derüi sırıır tarumaz hale geldi ki, Kara Pıens'i bile korkuttu. Edward

veliahtla daha uyumlu ilişkiler kurmap tercih etti, Br6ügny Antlaş-

ması için pazarhğa otwdu ve antlaşma 1360'da imzalandı.
Buna rağmen, Br6tigny Frarsa'nrn tarihi boyı-ınca onaylamak

zonııda kaldığı en köü antlaşma oldu. Sonuçta, Guyenne ijzerin-

deki bühin haklanndan vazgeçtiği gibi, Saintonge, Angoumois,
P6rigord, Agenais, Cahors ve Thrbes1 Ingil2lere bıraktı. Fransa,

Krat lyi Jean için üç milyon ekü fidye vermek zorunda kaldl, bu pa-

ra, hele o grıniirı yoksul Fransasr için çok İaz|aydl Ama koşullan

çok insafsız da olsa, antlaşma, büyLik sevinç yarath. Paris'jn kilise-
leri Thnrr'ya şükretmeye gelen inançlr Hıristiyarılarla doldu taştı.

V. Charles, Du Guescliry krallığın
yeniden yaprlanmasr

Kralın suskun bilgeliği yavaş yavaş işleri yoluna koyuyoııdu.
Mizacı ve deneyimleri gereği, şövalyelikten nefret ediyordu. Sakin
ve kararh, her savaşta yenilen ve Fransa'yı da birlikte yenilgiye sü-

rükleyen baronlardan kesirüikle uzak kalarak hükiim siilrdü. Savaşı
Ve Savaşmayl sevmeyen kral bu konuda bilinçli bir çaba gösterdi. Bir

komutan arıyordu. Aradığını Du Guesclin'de bulacaktı. Bu sağlam

yapılı, haşin Bretory bu eski kurt için, savaşlar öğrenilmesi değil, ka-

zanr]ması gereken şeylerdi.
Cocherel'de, ürılü Captal de Buch'tın komutasındaki Navarre

ordusuyla karşıIaşınca, düşmanın avantajlı durumıınu bozmak
amacryla kaçryormuş gibi yaph; sonra ardrndan gelen Navarre or-

dusunu yendi. Kral kendisine hizmet ederı-leri ödtiıllendirmeyi bili-
yordu: Du Guesc]in, Normandiya mareşali ve Longuevi.Lle kontu

oldu. Lecoq'un Parislilerin bir korkak olarak küçtimsediğ V. Char-
les, zaferler kazanmrş bir kra] olacak ve tarihe "Akı]]_ı Charles" ola-

rak geçecekti. Navarre Kra]r Kötii Charles korkmuştu, Montpelli-
er'ye karşilık olarak Normandiya'yı Fransa'ya bırakh.

Aü'ru Drı Guesclin, Auray Savaşı'nda Chandos'a yenildi. V
Charles bu şaısız Savaştan bile yararlandı: yüz bin florinlik muaz-

zam fidyeyi ödedi; karşılığırıda Du Guesclin, Longueville Kontltr216

ğu'nu iade etü ve krallığı, ülkeyi kasrp kavuran başüoş askeri bir-
Lik]erden kurtarmaya söz verdi. Bu amaçla kendisi bir]iklerin başına
geçü. Ispanya'da, kansr Bourbon prensesi Blanche'ı öldürdüğ1 için
"Haırı" diye anrlan Kral Pedro'yla Savaşh. Kara Prers, Pedro'ya yar-
drma geldi. Du Guesclin bir kez daha tutsak oldu. Ama krallığ, o
ac[nasız talancı]ardan kurtarmıştı. Fransızlaq, kadın]r erkeRi fi dye-
ye kahLmaya koşfular. Fidye ödendikten Sonra Du Guesclin, Hain
Pedro'1,u yenitgiye uğrattı. Pedro, kardeşi Enrique Tiast6mara tara-

findan öldiiriiılecekti.
Kara Prens'in daruşmarıları, gümüş değil, altın para karşılı-

ğında bile Du Guesclin'i serbest brrakmaması için uyarmışlarclı vc
o, bu uyarılan duymazdan geldi. Çiinkü Breton komutan, kibirli ln-
gili z'g kg1di5inden korktuğunu duyurmuşh-ı. Kara l'rcns, keııd iı'ıi

fazlacabeğenmenin kurban oldu. Bu kez, boşa kıIıç sallayanlar lı'ı-

g;Jızler, başarılı savaşçrlar Fransızlar olacaktı. Bu durum, savaş
737l'de tekrar başladığında netlikle göri.indü. Başkomutan <ılan

Du GuescLin, çahşmadan ısrarla kaçıruyordu; ama hiç usanmadan
sürdürdüğri geri.llayla lngiliz ordusunun her gı.in biraz daha yıp-
rarunaslru sağlryordu. Bu sanki şimdiden uygulanmrş bir Kufu-
zov5 taktigiydi.

Lrgilizlerin La Rochelle'e denizden yaphklan saldın da sonuç
vermedi. Du Guesclin orada, Erırique Trast6mara'run, şükran bor-
cırnu ödemek için gönderdigi Ispanyol gemileriyle kenti savunu_
yordu. III. Edward, Brugge Antlaşması'yla, Calais, Dax ve Bayon_

ne drşındaki bütun Fransız topraklarırır terk etti.

Bir başka mucize daha: devlet hazinesi kurtarılmrştı. V Char-
les, Vincerırıes'in kalın duvar]an arasmda milyorüarca, beki 17 mil-
yon frank biriktirmeyi başarmlştı. Her şey yolı.ına girmiş gibiydi.
Ama öyle olmadl. Charles'ırı bilgeligiyle gerçekleştirdigi mucizenin
bir anda altrist olması için yarılış bir adım kAfiydi. Ve bu Bretagne so
runu olacakh. Kral, yakında öleceğini bildiğinden, huyuna hiç ,y-
madlğı halde aceleci davrandı: öldüğiinde arkasında temiz bir tilkt,

buakmak istiyordu. Jean de Montfort, önce krala bağlılığlnı yiııt'lı'
miş, sonra iharıet etmişti. V Charles, düş kırıklığını ifıtlı, ı,, l,,ı,.l
Bretagııe'la da öteki Frarısz eyaletleriyle olduğtı 1iilıi lıiı ,ıııll,ı,,'ııı,ı
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yaPmak istedi. Bretagne şiddetle karşl koydu. Dtı Guesclin, bir|iğin-
deki Bretonların, kendi ülke]erine karşı savaşmay'ı reddedeceRerini
bildigi için, Ren iizerine yüri.irneden, komutaıük kilıcıru krala iade
etti. Daima şüpheci olan V Charles, başkomutandart kuşkulandı.
Sadakatinden kuşkulanılması belki de komutanın ölijrniinü çabuk-
laşhracakh. Fransa büyük komutanrnı yitirmiş, Btetorüar]a araslru
açmlştL

Dışarıdan bakıldığında eski gücüne kavuşfuğu saru]an dev-
let yapısının as]mda h6-lA ne kadar dayan:ksız olduğubelli olmuş
fu. Çünkü 1358'de kralhğı yok etmek iizeıe olan ağlr brınalrm ger-

çekte çözülememişti. Feodolitenin militar2mi iflas etmiş, yerine
hiçbir şey konulamamrşh. Du Guesclin ve askerleri sadece kusur-
suz ama geçici bir çareydi. Ekonomik ve telnik ah-lırrı-la1, griçlü bir
devlet ve özellikle doiu bir Hazine istiyordu. oysa hiç kimse vergi
ödemiyordu.

Çoktan öLmüş olan feodal dtizenle, ancak gelecek 5ruzynda
kurulaca_k uiusal devletler arasrrıda, ekseninden yoksun Avn-ıpa,
sonuçsuz çabalarla denge bulmağa çalşıyordu. Buna]ım her yer-
deydi, Ingiltere'de olduğu gibi Frarsa'da da; Almanya'da da, Ven-
ceslas'rn, iinparator IV. Kar]'uı başlathgı yeniJikli hareketi tamam-
layamadığı imparatorlukta, hatta, bürık böliinmelerle sarsrlan
Kutsal Kilise'de bile.

VI. Chaıles ve devlette çözülme
Veliaht Prens VI. Chaıles. heniiz on iki yaşındaydı. DeLirme-

den önce de etki altında kaları, çabuk öfkelenery duygusal ve alın-
gandr. SıRıkla rastlandığı gibi, babasından çok dedesi İyi 1ean'a
berziyordu. Çocuk kra].ın amcalan, as]ında kendilerinin hiikrnetti-

ği iilkeyi değil, kendi kişisel ç*arlarınr düşiinüyorlardr. Kamu ya-
ran kawamı öylesine unufulmuştu ki, kra] ai]esinden prenslerin bi-
le devlete saygısr yoktu arhk.

Anjou Dtikü Louis, ölen Kral V. Charles'ın kardeşlerinin en
harisiydi. Napoli kraliçesi Giovanna tarafindan evlat edinilmişti ve
şimdiden mirasçısr olatağı iilkelerin hayalini kuruyordu.

Louis önce Paris'te bulabildiğ tti'rn parayA el koydu, sorıra
kralın hazinedarıru işkenceyle korkutarak, Kral V. Charles'ın dev-
letin altrüarıru sakladrğ yeri söyletti. Herkesterç hatta papadan ha-2I8 2t9

raç alarak çok büyük bir ordu kurdu. Ve bu ordu, italya'nın sıcak

gii,rıeşinde eridi, tiiıkendi' Krsa süre sonra kendi de öldü. V. Char-

les'dan sonra ancak dört yl yaşayabilmişti.

Berry Diikü Jean, Louis kadar hrrs]r degildi. Iyı bir prensti'

KardeşIerine ve yeğenlerine kini ve nefreti yoktu. Berry halkı için

iyi şeyler yapmak istiyordu. Ama çok Pahya ihtiyacıvardı, çünkti
güzel minyatı-i'rlere, tarihi metirılere tu&undu. Louis d'Anjou'nun

italya'ya gitmesiyle emrine brakı.lan Fransa hazinesini ve güneyba-

h eyaletlerini iflasa süriiRedi.
Cesur Philippe, bütiirı aile içinde siyasete en yatkın olaruydı'

Bouıgogne dr.ikü, zamarıla, yavaş yavaş aslında kendi isteginin dı-

şında Frarısa'dan bağımsız olma yoluna gi'-işti. Karısı Margueri-

te'in peş peşe aldığı miraslar Bourgogne'u genişletiyordu' Iyi Je-

an'ırı kendisine verdiğ'i topraklara Flandre, Franche-Comt6, Artois

ve Brabant kahlmıştı. Bourgogrıe, k r]]rğ- kendisinden daha bü-

yiik ve zengin olmuştu ve Philippe, hpkı eskinin Austrasiası gibi,

Doğu'ya doğru ilerlemiş yeni bir Frarsa'run kralı oluyordu' Böyle-

ce lyi }ean'ırı timar dağhrken çocuklan arasrnda kuıduğu denge

bozulmuştu. Bu durumu Philippe istememişü, ama kabu]e mecbur

olmuşfu. KIa]lrk onun için bir olanak, Bourgognp'sa bir son nokta

olmuştu. Bazı ğz|i niyetler beslediği Imparatorlukla ve komşusu

Almanya'yla yakrılaşmak istiyordu. Bu amaçla, M. Charles'ın Bav-

yera prensesi lsabeau'yla evlenmesini onaylamrş, hatta aracilık et-

mişti. Öe yandan, lngiltere'nin yaşamakta oldtığu kargaşa ve bu-

nalmdan yararlanarak komşu adaya saldrrmayl düşiııüyordu'

Bretagne diiküyle biıIikte bir armada haarladı]ar.

Ama Berri diikü bu salduıya karşıyğ- Ingiltere'nin yeni kra-

lı tr. Richaıd'ırı Fransız dostu olduğunu söylüyordu -ki bu doğruy-

du-. Fransa'nrn yararından çok riskleri olacağına inandığr yeni bir

savaşa siiriiRennresinden korkuyordu. Bu nedenle-de harekAta ka-

hlmadı. Iki prens, iki farklr Siyaset: bu duruf;ı, yönetirnde-ye devlet-

te biıbirine karşıt iki klan yaratacakh.

Böylece anarşi geri döndü. Picarclie'tlc, Normandiya'cla, [lt>

uen,da isyancilar hapishanelerin kapı la rın l açtıla r, Yah tıc1 i lı.'ri öl-

diirdıi]eı kentin kumaş tüccarlarından biriııi bir tal'ıtı <ıtıırttılliır.

Paris,te, halk, ellerindeki demir çubu kla rla, g i tgit I t' ığı rl, ışi ı ı ı Vı'ı

gileri protesto etmek için kıallığın polislt.rini iiltltirdii l l(ik[ııllt'l

derhal ve şiddetle karşılık verdi: kralın <ırclı,ılırı I',ıris't" li'tlııtlil
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etti. Daima şüpheci olan V Charles, başkomutandart kuşkulandı.
Sadakatinden kuşkulanılması belki de komutanın ölijrniinü çabuk-
laşhracakh. Fransa büyük komutanrnı yitirmiş, Btetorüar]a araslru
açmlştL

Dışarıdan bakıldığında eski gücüne kavuşfuğu saru]an dev-
let yapısının as]mda h6-lA ne kadar dayan:ksız olduğubelli olmuş
fu. Çünkü 1358'de kralhğı yok etmek iizeıe olan ağlr brınalrm ger-

çekte çözülememişti. Feodolitenin militar2mi iflas etmiş, yerine
hiçbir şey konulamamrşh. Du Guesclin ve askerleri sadece kusur-
suz ama geçici bir çareydi. Ekonomik ve telnik ah-lırrı-la1, griçlü bir
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Kutsal Kilise'de bile.
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raç alarak çok büyük bir ordu kurdu. Ve bu ordu, italya'nın sıcak

gii,rıeşinde eridi, tiiıkendi' Krsa süre sonra kendi de öldü. V. Char-

les'dan sonra ancak dört yl yaşayabilmişti.
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KardeşIerine ve yeğenlerine kini ve nefreti yoktu. Berry halkı için
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Paris,te, halk, ellerindeki demir çubu kla rla, g i tgit I t' ığı rl, ışi ı ı ı Vı'ı

gileri protesto etmek için kıallığın polislt.rini iiltltirdii l l(ik[ııllt'l

derhal ve şiddetle karşılık verdi: kralın <ırclı,ılırı I',ıris't" li'tlııtlil
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miş bir düşman kente girer gibi girdi ve başyargıç cellatlar gefut-
mek zorunda kadı.

Gand]ıIar Bourgogne düküne başkaldırmış olduğundan, Ce-
sur Philippe, onlan yenebilmek için Fraısız ordusı.ından yardrm is-
tedi. Gand]ı.lar Roosbeke'de yenildi. Philippe Gueldre,e karşı da
Fraısız ofdusunu yardıma çağrdı Ve geçelken kendisind ait kentle-
ri, köyleri talan etmelerini ön]emek için, birliklefin yolunu değiştir-
di. Bu durumdan hoşnut o]mayan VI. Charles, amcalarından ba-

ğımsız hareket etmeye karar vererek babasmın eski danlşmanlarr
nr, Marmouset'leri çağırdl. Anjou dükü Louis ölmüştti: ama onun
yerine bir başka prens, kra]lık konseyinde yer alryordu: kralm kü-
çük kardeşi, Orl6aıs dükü Louis. orıun da ltalya konusunda açgöz-
lii hayalleri vardı. Charles'ı, dindeki iki başhlığa son vermek için
Ita|y a' y a yürümeğe kışkuhyordu. Ama Breta gne dükijniin yeğeni,
Clisson'da başkomutanı öldürmüştü; bunun üzerine kral, kardeşi-
nin istediği gibi giineydoğu'ya gidecek yerde, ordusuyla batrya
Clisson'a doğru yola çıktı. Ve 5 ağustos 1392,de, ilk detilik krizi onu
durdurdu.

Tiirn Avrupa'yı pençesine almşa benzeyen bir uğursuzluk,
her yerde Sorurı]ar ve hayal kuıkl-ıklanyla kendini gösteriyordu.
Dindeki böltiırıme, yumuşayacağ yerde gitgide daha teh]ikeli olu-
yordu. Almanya'da, aklh ve dengeli imparator IV. Karl,rn yerine
iktidara Venceslas gelmişti. Lollardların başkaldırrsı Ingiltere,yi
sarsıyordu. ltalyan kentleri iç savaşla kan revan içindeydi. Bu hirn
Avrupalrlan yıldıran bunalrmla1, VL Charles,ı, eğlenceleri, şerılik-
leri, ten zevklerini daha yoğun yaşamağa kışkutmış, zaten çok
sağlam olmayan sağlığını bozmuşfu.

Böylece amca]aı iküdara geri geldi, Cesur Philippe htikfımet
başkan oldu ve derhal Marmotısset'leri azletti ve öldürthi. Ama Bo
urgogne diikü arhk sadece Berri düküyle değil, Kraliçe Isabeau'yla
ve Orl6ans düküyle de ugraşmak zorı_ında kalacakh.

Orl6ars diiıkü Louis, çok zeki, çok yakışıklı ve çok az kişinin
karşı koyabildiği çekicitiğe sahip bir genç adamdı. Şair nıhJu, yiğit,
neşeJi, açrk fikirliydi, halkırl kendisini sevmesi için gerekli him ni-
telik]ere sahipti ve halk, ondan nefıet ediyordu. Çrirıi.ı.ı Louis, hafif
zarif göriınüşü içinde, devleti için kaygıtanan gerçek bir prersti.
Cesur Philipe, kralhğın ydranru düştinmez olmuşfu, bütçedeki
ctenkli]ik için çalışacak yerde Parislileri kazanmaya uğraşıyordu.220 221

Paris, zaten, gitgide daha fazla Bourgogne yarılısı oluyordu:
bu dükalk, Avrupa'run en büyük kühir merkezi olmuşfu. Renkli
eğlencele1, giizel tablolar, görkemli an-ıtla1, her şey, hepsi Bourgog-
ne saraüandan ge]iyor Ve orada dönüyordu. ote yandan, AzuLo*-
is döneminde hissetilmeye başlamrş olan, Kuzey Fransa ile Güney
Fransa arasındaki çatlak, kapanm-ış değildi. Paris "oc" di]ini sev-
miyordu. Loire'ın giiı_ıeyinden sadece dövüşmek Ve talan için ku-
zeye çık ırı sıska Gaskorüarı sevmiyordu. Hiç kuşku yok, Fransa'yı
kana bulayacak olan korkrınç felakette, eyaletler arasl arılaşmazlık-
lar ve karşıtLıklarırı çok büyük pay olacakh. Paris'in, uzaktaki ltal-
ya konusunda hiçbir talebi yokfu. Aksine, kendini, Flandre'daki,
Rheirıland'daki büyük kentlere çok daha yakın hissediyordu.
Gand'ırı büyük gücü, Brugge'nin görkemi, Briiksel'in zengirıliği,
Charlemagne mezanyla Aachen, göz kamaşhran katedraliyle
Köln; Paris'in lüks yaşam:nda rakipleri olduğu kadar, o liiksiin sa-

hcr]arr ve müşterileriydi. Krsaca Paris, ruhuyla ve çıkarlanyla Ku-
zey'in çekicüğne kapıimış, Giiney'e sırtınr dönmüştLi.

Gl6ans diikiiniin, yani orta Fransa ve Gilrıey Fransa'nın adam-

lan büyiık kentlere alışık değillerdi. Onlar birer derebeyi olarak, fta-
çağlr senyörler olarak kalmrşlardr. Çok hareketli, karmaşık kent]erin

biçimlendirdi$ Bourgogıre'lularsa insarı]arla rahatça ilişkiye &.iyo.-
lardı. Lüks içinde yaşıyorlardi ama kibirli ve iddialı değllerdi. Bu ne.

derüe orl6ans diikü Paris'te tutucrıluğun ve gericiliğın simgesi sapldı.
onurüa Bowgogne sarap irasmda düşmanJ.ık her giin biraz

daha arhyordu. Cesur Philippe'in öliimiirıden Sorua daha da belir-
girüeşti. Philippe hA]A Fiarisa'rurı evladlydı; Poitiers'de savaşmışh.
oğlu, Korkrısuz|eaıı, gerçekbir Boqgogne dtikü oldu. Kişisel reka-

betin de kşkırttı$ siyasi rekabet, akrabalık ilişkisini ve ulusal daya-
ruşmayl hirnüyle unutturdu. PNippe i]e Berri Diikü Jeaıı arasında
bazı arüaşmaz]rklar vardl. Korkusuz ]ean ile Orl6ans diikü l-ouis

biıbirlerinden nefiet ettiler. Louid kralm kardeşiydi, Jean'sa sadece

yeğeni ! Bu nederı]e Louis'nlh l.dıIik (oisef'nde ağırlığı vandı.

Dul kraliçe Isabeau'yla, yetkilerini arhran biı anlaşma yapmştı. Lo
uis'nin, kraliçenin sevgilisi olduğu söyleniyordu. Olmayacak şey dc-

ğildi. Hatta aok daha ağır bir suçlamayla- Ma1guerite'le, Korkustz
Jean'ın kansr Marguerite'le ilişkisi oldugı-ınu söyleyenler de vaıdı.

Jean, kuzenine karşı, mahçup, si]ik ve çekici olmayan bir erke.

ğin, kadınlarırı bayıldığ yakışıklı bir şövalyeye duyabileceği kini
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Ve nefrcti duyuyordu. Üste]ik Louis, l']aris çevresiııde birçok stratejik
noktayı tutmuştı-ı; F]andre'lıları tehdit ediyordu.

}ean, bütün bu birikim]e Louis'ye karşı gitgide sertleşen bir
mrıhalefet yaph. Bourgcıgne dükü, koırscyde bütün yeni vergilere
karşı çıktı. Yakırı adanı]an onu koruyorlardı; orl6ans dtlki-ınün ve
kraliçenin şatafatlı yaşamrnın hazineyi sömürdüğiirıü söylü1,91|n1-
dr. orl6ars dükiinü füanet]e suçiuyorlarclı: onu, Jean,rn banş pa-
zarlrk]arrnr sürdtirdüğti irıgiltere'yle savaşl kışkırttığını iddia edi-
yorJardı. ortam her gun biraz da gerginleşiyordu. iki prens arasln-
da karı]ı bir kardeş kavgasından korkulur olmuştu. Berri dijkü or-
talığı yatışhrmağa çalıştı. 7407'de iki kardeş çocuğunu bir kez da-
ha barışhrdr. Jean, Louis'yi zıyarete gcldi; akşam ayıır yatakta yat-
hlar, ayru ayinde kutsal şarabı içtiler. Ama kati]Ier hazırlıklarını
çoktan tamamlamışlaıdı. orl6arrs dükü, 23 kasım 1407 akşamr,
kraliçenin sarayndiıı çıkhğ sırada PuslJya d üşti-rü]erek öl.lürti]-
dü; yarunda korumaiarı yokfu.

Bühin Fransa'yı korkunç bir felaketin pençesine düşiirecek
olan cinayet, Paris]ilercc seviı-ıçle karşılandı; oysa btı karıtı grinalı,
iııaır-lmaz acılarla öcleyeceklerdi. üni versi tcn in akl lrocalarr, hallı,
yakışıklı Prcnsten lrefre t e ttirıneyi başar mışiaidı' Haik, çoğurıluk,
ta]ihin cömertçe yarcllm etmiş olduğu irrsanların bir de doğarun cö-
mertliğiyle doıranınrş olmasını affetmez !

Korkustız Jean, cinayetten sorıra, kendini kurh.ılmuş hatta za-
f e'r ka z.ı n m ı ş l'ı i ssc tınekle kalmadı, lıaklilığınııı kaıl tlanmrş olcltı-
ğı_ıııtı clı-işiinci ii. Suçunu itiraf etti, kabulleırdi. Berri diikü, dehşet i-
çiırdc kalınıştı; Jcaır'ı konseyden kovdu; Jean, pişman olmak yeri-
rlc, d.ılra dtı öfkclenmiş olarak konseydekileri tehdit etti. Güciinijrı
farkındaydı: Brabant ve Lörraine dfierinin desteğine sahipü. Pa-
ris, onurıdu; Paris'in t-iniversitesi, oradaki akıl hocalan, Etierıne
Marcel'in, öç almayzr yemin etmiş askerleri onurı yanındaydl.

Ama, ölmüş bile olsa, orl6ans dtikiintiıı_ı de güçlü taraftarları
vardı: lrerkestcn önce, du] kalan karsr vaı:dı; dükün çoğurüuk ihmal
etLigi, ama kocasuıı lrAiA seven ve intikam almaya kararlr kansı. Ar-
magnac kontu vardı; Orl6ans düküniiırı genç oğlu Charles, konfun kı-
zıyla evlenmişti. Berri di-ıkü, Bourbon diikü, Bıetagne dtikü, özetle
(}ria ve Bah Frarsa'ıın soylulan ö]dürilen diikiin öcünü a]acaklardr.

Sonunda iç savaş başladı. Ama çok uzamadan bashrılabi]di.
Jean halkın öırii'rıde itirafta bulunarak öziir diledi. Kral onı-ı affetti222 223

ve orl6arıs dükii l,ııuis'nin ailesi de -hiç oimazsa o arr durumu kur-
tarmak için- Jean1 bağışladı. Ve Korkustız Jean, dükün krzıyla ev-

Iendi. Yok oLmarrın eşiğindeki ortqeaĞ, Charfues'da bu aldahcı ba-

nşmayl kutlayan giırkemli bir törene taııü oldu.
Banş çok geçmeden bozulacakh. Orldans düklıniin katledil_

mesi, Paris'te yarım y.tızyıldan beri uy.umakta olan ihtilalci odakla-
rr uyandırmışh. Bir anda harekete geçtiler. Korkusuz }ean'rn kanat-

Iarı altında Ve onun siırsi desteğiyle kraliçevi, kralr, öldürtilen dü-
kiin hahıasmr karaladılar, aşağıladllar. Biı müddet scnra, üniversi-
te, Bourgogne düküniin aracıJrğıyla Veya o olmadan, yönetime eI

ko)rmak lstedi. Isyan uzlul z;unan/ için için hazırlandı. Sonra 1413

yılında birden patlak verdi. Parisli kasap, Caboche, isyanrn lideriy-
di;7357 başkalcluısnda olduğu grbi kral Sara)nnın kapısına geldi_

ler. Kraliçe Isabcau'nı_ın erkek kardeşi olaı'ı Bavyera dükii Lud-
wig'in kovulmasını, "Vetahdın egitiminin kendilerj n e vcri l m csi ı'ı i "

istiyorlardı. tlakikatcn de her gLin şaraya gelerek gcnç prcnstl vaaz

verdiler. Bir çeşit Halk Mcclis'i meydana getirdiler. Mcclistc, C'a[xıc-

he'ıın da adruır geçtiği bir "Büyük Emirname" ila'ıır cdiltii. l}u t'ı'ııiı-
name de, 1357'deki gibi, akılcı ve ihtiyatlı görünü1'cıı'lltı. V'tkilt'riıl
köhiye kullanı]masına karşı önlernler içeriyordu. Yiiııctiıııiı'ı lrıt'r-

kezileştirilmesini amaçlryor, bu konuda Sayıştay' ı ve I'tr rliı ıı'ıell-

to'yu görevlendiriyordu. Yönetimde "yeteneğin" öncn'ıi vu rgtllını-
yo4 yenetekii Ve uzman idareciler göreve, ve işbirliğinc davct cdi-
liyordu. Bu geniş ve kapsamlr metin, kuşkı.ısuz, devletteki karma-

şa içinde kimbilir kaç beş yıllık plan için öngöriilmüş, eleştirilmiş,
reform önerilerini bir araya getirmşti.

Ama, l358'de oldugu gibi, bu kez de, siyasi gerçek-le1, emirna-

menin önerdi$ ;ırensiplerle uzlaşmıyordu. Caboche hükümeii kı-
sa ömürlü, kan]r ve losu bir zorbahk iılarak kaldı. Suikastleı dAvA-

lar, idamlar birbirini izlcdi; vergi toplanamadı; ödenecek bir borç ol-

nraktan çilop, boş nutuklara konu ve isyarılar için büane oldu.

Üniversite papalerrla savaşmak istiyordu; Paris Ingil2lerle, Bour-

gogne'lular Armagnaclarla savaşmak istiyordu. Karmaşa her giin
biraz daha büniyoa hayat pahalılığ arhyordu. Burjuvalıır korkma-
ya başlamıştı. Parlamento, on]arrn önerdiği "haika dönük" rejime

destek vermeyi reddecliyordu. Universitenin, isyancı esnaf sırufryla

kader ortaklığı sağlam değildi, olanıazdı da. t{ükümet öylesine iğ-

renç bir görünüm aldı ki, sontında Paris, kapılarıru Armagııaclara
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açmak zorunda kaldı. Korkusuz }ean kaçh; kızıl terönin yerini bir

çeşit "Beyaz Terör"6 almlşh: Paris, Giiney'in, açl*tan gözü dön-
müş insarılarrun eline geçmişü. Armagnaclar intikam, Gaskonlar
talan peşindeydi. Korkusuzlean'| kötiileyen uzrrn nufuk]ar söylen-
di, hpkı onun biı zamarüar orl6aıs diikünün kötiileyen nutuRan
gibi; esnaf kılrçtan geçfuildi Caboche hiikfımetinin yasalan yiiriiI-
Iükten kaldırıldı; çok kah ve acunasız bir hiikümet kuruldu.

Savaş a1mr anda her yerde birden alevlendi: krallığn Ingilte-
re'yle olan SaVaşı/ Armagnacların Bourgogne'lularla savaşl ve za-
ten çok kanlr olan bu iki savaşın gerisinde, burjuvalann sokaktaki
halk]a, parlamentontın iiniversiteyle, seçimle gelerılerin iktidar mi-
rasçı-larıyla, Gtiney halkınrn Kuzeylilerle, askerin sivillerle olan
amanslz savaşlarr vardl.

ihgil2lerden korkma alışkanlığı katmamşh. onlar da, XVI.
ytizyılın bu son yirmi yılmda korkunç bir bunalrm yaşamışlardı.
Toplumsal bir hrhna, bir devrim II. Richard'ın tahtınr sallamıştı. Ik-
tidarlaı zora başvurarak ücretlerdeki hv1r yükselişi durdurmak is-
temişti; işçi sınrfı bir volkan gibi patlayarak iktidar baskısınr Param-
parça etti. John Bıı-ll, bı.ından böyle arhk "ne kötii adam va1, ne cen-

tilmen" diyordu. Wycliffe7 öğretisi şiddet doktrinine dönümüş gi-
biydi. Wat Tyler adlr bir işçi "halkın kra]r" ilan edilmişti_ II. Richard,
cesareti sayesinde isyaru bastırarak yasal diizeni yeniden sağlamap
başardı. Bu arada, barışçı kalmaya da özen göstermişü. Fransa'yla
savaşın tc.krar başlamasına izin vermemiş, VL Charles'ın kızkarde-

şi lsabclle'Ie evlenmişti. Ama bu büü.ıik tehlikeyi atlatan feodal dev-
lct hemen eski gözü kara siyasetine döndü. Gloucester diikü, Ric-
hard'ı ku]lanarak, iktidara sahiplenmek istiyordu, Richard onu öl-
dlirthi, Lancaster dükiınü de stirgüne gönderdi. Ama diikLın oğlu,
yeni Lancaster Dijkü Henry, Ingiltere'ye geldi, II. Richard1 tahttan
indfudi ve V. Henry olarak taç giydi. Başansının ghli nedeni, Ric-
hard'ın parlamento ve Kilise için tetılike oluşfurmasrydı; bu fü te-

mel kur'ırm böylece krala karşı birleşmişti. Parlamento Herıry'ye
krallık tınvaruru bahşederken, Kilise'de mali destek vermişti.

6 l 81 5'de Nopolyon'un ikinci kez fufuklonmosındon sonro Güney Fronso holkının,
Bonoportçılor, cumhuriyetçiler ve Protestonloro korşı sırdürdügü kotliom.

7 ingiliz tonrıbilimci. Proteslon reform horekelinin öncülerindendir. 'l 330'do Yorkshi_

re'de doğmuş, 'l 384'te Leicestershire'de ölmüstür.

Yeni iktidar 1400'den bu yana, siyasi güciinü sağlamlaşhrma

çabasındaydı. Buzaİ kendisinin uyandudığı açgöz|i iştahları tat-

rnin etmek Ve tacr kendisine kazandran zenginlere, hiç vergi alma-

yacağ konusunda verdiği sözü futabilmek için, yeni ikridarın, yeni

fetihlere ihtiyacı Vardl. IV. Henry'den sorıra 1413'de tahta çıkan V.

Henry, Ingiltere'nin ilk miltiyeÇi, sömiirgeci ve ptiıriten kıalr olacak-

h. Yeni kral, iirıiversitelerin papalan aşağı-ladığ, prenslerin keşiş-

leri ezdiği ve Bavyerah Isabeau'yla, "Venüs kraliçe"yle birlikte sefa_

hatini de hüküm sürdüğii iilkeyi cezalandrrma görevinin Tann ta-

rafından kendisine verildiğine inanmıştı.

Azincourt ve işgal

Böylece kral, Frarsa'da birbiriyle çekişmektcn bir tiirlii vız_

geçmeyen askerlerin üzerine kendi düzcııli tırdı ısı.ıııtı g(iııdt'rtl i

Hiçbir şekilde riske girmediğini biliyordu: tüm krallıkta t'ısılsliırı

vaıdı. Zaten, kim onıın ordusuyla baş edcbilirdi ? Ilıitit'rs'tlı' vt'

Cr6cy'de yenilgiye u$amrş olan Fransızlar ccphcsirıtit' lıiçlıir şı'y
değişmemişti: Du Guesclin'den aldıkla rı dersi ı'rn u tlrı tış t ılı nlız l iı _

dl, çıinkü hiç ders almamışlardr ! Aynı taktik, aynl SolıLlcu ge tircli vt'

Frarısız ordusu Azincouıt'da yenildi.
Ingilizler on üç bin kişiydi, Fransızlar altmış bin. Ne var ki,

yerlerinden krmıidamap onuısuzluk sayan, ağr demir zırlılar içh-
deki şövalyelet, silaha bile davranamadan, atlanyla birlikte çamura
gömüldiiler. oıada öliirnü beklediler ve V. Henry, birılercesini gözü-

nü kırpmadan öldürttii.
Armagrıac ve Bourgogne subayları, uğradıklan utanılacak fe-

laketten çok, hangi perişan bfuliğin daha önce Paris'e gireceffnin

telAşı içindeydiler. Kente ilk giren Armagnacların başkomutanı oI-

du; sa]lanmakta olan iktida4ru kaybetmemek için uyguladğ terĞ

rü daha da arhrdr. Paris'in kapılan öniindeyse Korkusuz }ean'rrı or-

dug6}u vardı.
Aç, haraçIarla her şeyini kaybetmiş, kanabulanmrş Paris, Ca-

boche'u bile arar duruma gelmişti. Tiim kin ve nefreti, kendisini di-

ze getirmek söz konusu olduğunda hep kazanan ama savunmak

gerektiğınde hep yenilgiye usayan Armagnaclara yönelmişti.

Korkusuz |ean barış sözü veriyordu. Sonunda Paris bir kez daha

ayaklandl Armagnaclan yok ederek biı kez daha Korkusuz }ean'a
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Böylece kral, Frarsa'da birbiriyle çekişmektcn bir tiirlii vız_

geçmeyen askerlerin üzerine kendi düzcııli tırdı ısı.ıııtı g(iııdt'rtl i

Hiçbir şekilde riske girmediğini biliyordu: tüm krallıkta t'ısılsliırı
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ayaklandl Armagnaclan yok ederek biı kez daha Korkusuz }ean'a
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teslim oldu "Barış ! Bourgogrıe |" diye bağırarak.

Diik Paris'e saldrmakta acele etmemişti. Şimdi de tes]im olan
kente girmekte acele etmedi. Yavaşlığ alay konusu bi]e oldu. Ama
o bekledi. Kaçınrimaz olduğuna inandığı bir ayaklanmanın lideri
ya da suç ortağr olmak istemiyordu.

Ayaklanma korkunç o]du. Frı karamsar oları]ar bile, daha diin
Jean Gerson'ı.ın dirı ve ah]ak vaazlan verdiği kenfte böylesine hay-
vanca bir dehşetin yaratılabileceğini düşiinemezlerdi. Armagnac-
lan öldürmek]e yetinmediler, korkunç işkenceler yaptılar; on]ann
ölmeden önce papazlar tarafindan bağşlanarak ceherrrıem azabın-
dan kurfulmamasr için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Paris'in gerçek kralr cellat Capeluche'hi. Caboche'un serserile-

rinden, haydutlanndan çok daha korkı.ınçhı hepsi. Notre-Dame'm
kenü ne geçmişte görmüştii bunu, ne gelecekte görecekti. Terör ya
da Komiın dönemlerinde bile böylesine bir hayvanca çrlgıüg
yaşamayacaktı. 93 eylüılii,rıde olacağı gibi, hapishanelerdeki mah-
kümları katlettiler, bir kez değil, birkaç kez yeniden katliamlara
başlayarak hepsini öldürdüjer. Bir grup caninin işi değildi bu, so-
kak]ardaki insanlar mahkümları öldiirmek için ziııdarüann çahlan-
ru deldi.ler. Armagnac başkomutarunın cesedinden yüzdükleri de-

risini parça parça kestiler. Cesetleri parçalamaya doyamryorlardı.
Ingilizler Pont-de-I'Arche'taydı. Arma gnacların geri döneceği söy-
leniyordu. Korku ve acrmaszlık birlikte egemen olmuştu ve biri
ötekini besliyordu. Çıidıran çok oldu. o arada, çocukların sokaklar-
da oynadığ kadavralardarı, kemik parçalarından yayılan bir salgın
hastalık elli bin kişiyi öldürdü.

KorkusuzJeanbeklemeyi yeğlemÇti, ama sonunda kente gir-
di. Geri kalan mahkümlan kurtarmak için harekete geçtiyse de so
nuç alamadı. Alçakgönüllü davranarak Capeluche'tirı elini sıkmak
zorunda kaldı. Ama onu affetrneyecekü. İsyancı_lan, Paris'in çevre_
siıi rahatlatmak için Armagnaclarla dövrişmeye gönderdi. Sonra

kentin kapıIarıru kapathrdı ve Capeluche'ü idam ettirdi. Deneyim-
leri ona, terörişt ey-lemlerin tepki eylemlerini davet ettiğni ögret-
mişti. onun için V. Henry'|e pazarlığa girişti. Ama pazarLık için
elinde hangi koz vardı ? ihgiltere krah başarı sarhoşluğu içindey-
di: Rouen'i almışh. "Tann beni buraya kendi eliyle getirdi.'' diyor-
du. Bourgogne düküıre ihtiyao olabileceğini düşiiırımüyordu bile.

o sadece, gittiği her yere onurıla giden, hanedarıın koruyııcı-ısu ol-

duğı.ına inandığı o açgözlü İngil2 piskoposlan takrmınrn inafil-
maz husrm doyuracak zengin hazinelerin, saYlsrz manashrlann,

her tiirden çıkarların peşindeydi.

Montereau. Uçurumun dibi

orıuru kırıtmış, yılgm ve kaygü, Korkusı.ız Jean veliaht'a ya_

naşmaya karar verdi. Ulusa] guçleri hemen, zArnan kaybehneden

bir arayagetirme zorurüuluğu o kadar ağır basıyordu ki, Bourgog-

ne dükü başka hiçbir şey düşiirımedi. iki prersi bir araya getirecek

buluşma böylece karara bağIandl. Ve Montereau'da gerçekleşti.

Buluşmadan, Fransa'run kurtulmuş ümidi doğabilirdi. oysa, yeni

bir cinayetle sonuçlandı Montereau.

Korkusuz Jean'ın öIdiiıriiılmesi, siyasi açıdan o kadar olmaya-

cak, o kadaı çılgınca bir şeydi ki, aslında mizaç olarak çok ihtiyatlı

olan }ean'ın kendisi bile bundan korkmamrşh. Ama iç savaş, bü-

tiin vatanseverlik duygulanru Ve mantık]r diişiirıceyi yok etmişti.

Intikam, Armagnacların tek ve en güçlü hedefi olmuştu. Paris'teki

katliam, Veliaht'ın çevresindekileri de çilguıa çevirmişti. Feci olay

aydırüanmamlştır: neler konuşulduğu bilinmiyor. Bazı kimseler,

Jean'ın, Veliaht Charles'r yakalamak, hapsetme! istediğini iddia et-

mişlerdir. olabilir. Ama Montereau'dan kaül damgasıyla çıkacağr
na tutsak olarak çıkması Veliaht için çok daha iyi olurdu. Korkusuz

Jean ölmüştii, arhk krallıkla yaklaşan felakei aiasında. Veliahtla ta-

şıyacağı utanç arasında, hiçbir engel kalmamrştı.

Korkusuz Jean'ın oğlu iyi Philippe, doğal olarak, babasrrun

öcijırıü almaktan başka bir şey düşiirımüyordu. Ingiliz'in tiim ko-

şullanru kabul etti. V. Henry, Frarısa'ya geldiğınden beri ilk kez,

Montereau görüşmesi söz konusu olduğunda tirkmüş ve Bourgog-

ne düküyle ilişkileri koparmamak gerektigini arılamştı. KibiIIi tutu-

mundan az da olsa vazgeçecekti. Arüaşma öliınca Henry ve Phnip_

pu,Troyn'u,kraliçe İsabeauhun ,-uffi ğiiiıdi. vL ctıaıı"s, i,z'
Catherine'i V. Henry'e verdi ve kralhğın yönetimini ona bıraktr' IGa-

liçe de arılaşmadan yana oldu: oğlu Charles'ırı taht tizerindeki hak-

lannı ilga etrrıekle kalmadr. onun piç olduğı-ınu bile iddia etti. Ingil-

tere kra]r artık yasal olarak ve siyasi koşullar Sonucu, Fransa'run

efendisiydi. Henry Paris'e girdi, coşkuyla karşılandı. Parisli için,

onrın bir Armagıac olmaması yeterliydi. 227
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MilliyetçiIik başkaldrrryor
Ne var ğ kendinden er.welkile1, önce]ik]e ilkesini seven, bu

ülkenin dilini konuşan Fransrz krallarken, V. Herıry, gerçek bir Bri-
tanyalı olan ilk Ingiliz kralrydı. XV. yiizyıJdan önce Manche'ırı öte-
sinde pek rastlanmayal'ı bu "ada]r]ık" kibri, sadece Lancaster'ın fe-
tih siyaseti için gerçek bir handikap olmak]a kalmayacakh; Ingfuz
siyasetçilerinin ve bankacı]arırı bilinçli bir mrarla savunduğu Fran-
su-Ingjlız federaüf ortaklığ siyaseti için de çok önemii bir engeldi.

Fransa şimdiden, hiçbir zaman oLmadığl kadar bilinçle, bu
engeli oluşfuruyordu. Gl'in ve Oc'un, kuzeyin ve gi-irıeyin Frarsız-
lan birer "Godon" olmak istemiyorlardı. Bedford, sadece, asla ger-

çekten Fransrz olmamış Paris Üniversitesi'ne, lıgiiizlerin başkent
yaphğı Bordeaux'ya ve Montereau'nı_rn aılsmm uzlaşmazlığa itti_

ği Bourgogne'lu]ara güvenebilirdi. oyru bu yeterli sayilmazdr.
Fransa için için kayruyordu. Öfke]i Normarıtar, kulübelerini, şatola-
rıru, ailelerini terk ederek ornana girdileç kırlarda Pusuya yathlar
ve işgalciyi sürekli tedirgin eden gerilla grupları oluşturdular.

VII. Charles, sadece veliüth kı-ıtsanmamrşh, kral değildi ve
Paris'in değil, Bourges'un hükümdanydr ama krallığın tiim iirnidi
ona bağlıydı şimdl' (Jlusun en iyi askerleri, Gaskonlar ve bir kısım
Bretagne'lrlar emrindeydi. Loire Irmağı'nrı giiırıeyi, işler yolıında
glttiğ zaman kuzeyle rekabet edemezdi ama, durum kötiilediğin-
de gtirıey çok daha agrr basıyordu: çiınkü kentler azdl, savaşçılar
çok daha ka]abalrk ve toprak arızahydl.

Laırcaster Diikü Bedford bu durumda işgali }uzla tamamla-
mak istedi. Orl6ans'a yiirüdü, kenti kuşath. Kent düşecek olursa,
Loire'ın ttim kentleri ve kuşkusuz Orta Fransa, onurı]a birlikte dü-
şecekti. 1428'de başlayan kuşatma |429'da hAlA stiırüyordu. Kra]ın
kente hiçbir yardrmr olamadığl halde orl6ans dayaruyordu. Ama
sonrında düşecekti. 1429 şubatında, "Ringalar Günü"8 direnişin
son günti olacakh.

Jeanne d'Arc o giirüerde ortaya çıkh. i]k mucizesi \4I. Char-
les'a, kendine güveni, geleceğ iiırnitle bakmayl Ve SaVaş coşkunu
telkin etrnesi oldu. Charles'ı Reims'e götiiıdü; orada kutsanmaslru

8 ingilizler ıorofındon getirilmiş ringo bolığı sondıklorı kuşolmonın son günü Fron-
sız gü|leleriyle porçolonmlş, bolıklor etrofo soçılmışh. o gün bu nedenle Ringolor
Günü diye onılır (ç.n.).

sağladı. Kra]Iık için yasallığın iki temeli vardı: "Fransrz karu" ve
Reims'te kutsanma. Ve]iaht kutsandıktan Sonra onun gerçek kral ol_

duğurıa hiç kuşku kalmryor ve VI. Henry'nin bfu sahtekAr olduğu
karutlaruyordu; şimdi önemli olan, sahtekArlm ne zarrıan yok edi-

lebilecegiydi.
ozellikle de, inancl ve dehAsıyla her şeyi halietüği için Jearure

d'Arc, ihanete uğayacaktı. Herkesin ihanetine: lngiltere'yle, on yıl-
dır haksız olarak işgal ettiği topraklar konusunda tarhşma açılma-
sını istemeyen bozgrıncularırı; tahtta kendi kralları bulunduğu sü-

rece Bouıges Krallığı'ndan melnrıı.ın olan Armagnacların; bağım-
sızlığıru kaybedileceği korkusu saplantı haline gelmiş oian Bour-

gogne'Iulann çiirıkü Fransa Ingiltere'yi yenilgiye uğratsa bile fede-

ral imparatorluk hayalleri yiiziiı_ıden koştı-llar hep Fransa'nın aley-

hine dönmüştür. Bu nederılerle, Jearırıe1 savaşa gönderdiler ve sa-

vaşı kazanmasndan korktı:lar; Paris'i kuşathklarrnda, onun kcııti
almasıru istemediler. Ve sonunda, Compiögne'de Bourgognc'l ula ra

karşı savaştığr suada, esir düşmesi için kalenin çeklııc köp'ırüstiı'ıü

kaldırdılar. lyi rhil-ippe VII. Charles'm, fidye yetecck kadar bilt'ziı-
man tanrmadan tutsağı ihgiüzlere teslim etti.

Reims'deki kutsamarun geçerLiliğine, cadılrk güıaluyla g(;l gc

düşürmek için, }eanne d'Arc'ın "büyucü" olması gerekti. onu yak-

tılar, ama halkın inancıru sarsamadı]ar. Halk onun bir "azize" ve

VII. Charles'ın Fransızlann kralı olduğuna bir kez daha inandı.
Milliyetçilik Coşkusunlın gücü, Bourgogne düktinü zorluy or-

du. Kral, yavaş yavaş, halk kendisini öyle gördüğü ve kendisi de

artık öyle hissettiği için, Armagnaclann adam-ı olmaktan çıkarak
bütiirr Frarısızların krah oluyordu. Iyi Philippe'le barış yapmak is-

tiyordu. Sonunda Philippe razı oldu. Charles, diikiin ileri siirdüğü
bütiin koşrılları kabul etti: işlenmiş günahının kefareti olarak
Montereau Köprüsü'ne bir haç diktirdi; Auxerre, MAcon, Montdidi-
er Roye, Saint-Quentin'i, Somme'un kuzeyindeki h.im topraklan
diike bıraktı. Ama btına rağmen I'hilippe Troycs Antlaşması'nı ge-

çersiz i]an etti.

VII. Charles, o g.indcn başlıyarık, iilkt'siııi ycnit1cıı [t'tlıtılt-
bilfudi. Bunubaşardı da. Jiıct1tıt's ('tx'ıır tıııiı ı]ilriı l)tll(lıl Itıılı llıııt'
au 8erekli silah sağlaciı. lı'ıgilizlt'riıı ı|irt'ııı'i kıııllyıırtlıı. l,ılılııt iıl

müşhi. Şimdi savunma Savaşl vı'rt'ıı lıl1',ilizlt'ıtli, iq'stııııııl,ııı 1'ıı
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MilliyetçiIik başkaldrrryor
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8 ingilizler ıorofındon getirilmiş ringo bolığı sondıklorı kuşolmonın son günü Fron-
sız gü|leleriyle porçolonmlş, bolıklor etrofo soçılmışh. o gün bu nedenle Ringolor
Günü diye onılır (ç.n.).

sağladı. Kra]Iık için yasallığın iki temeli vardı: "Fransrz karu" ve
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gogne'Iulann çiirıkü Fransa Ingiltere'yi yenilgiye uğratsa bile fede-

ral imparatorluk hayalleri yiiziiı_ıden koştı-llar hep Fransa'nın aley-

hine dönmüştür. Bu nederılerle, Jearırıe1 savaşa gönderdiler ve sa-
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düşürmek için, }eanne d'Arc'ın "büyucü" olması gerekti. onu yak-
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maru öldürmekten çok, dkelerinde başlam-ış olan iki GüI Sava-

şı'yla, oradaki kendi çıkarlan ve kayıplarıyla meşguldüler. Borde-

alıx Ve Bayoruıe yeniden Frarısrz olmaktaı korkuyordu. V]I. Char-

ies, Bordeaux'yr cezalandrrmak istemedi. Kenti geri aldrktan sonra,

parlamentosunu dağıtrnadı ve bağmsızlığırır tanrdı. Manche öte-

sinde sadece Calais Ingiliz egemenliğinde ka]dı.

Fransa kurfulmuştu, ama perişandı. "Kasaplık" devam edi-

yordu. K-ıtl-ık da. Salgın hastallklar da. Kurtlar stini.ler halinde Pa-

ris'in çevresinde birılerce evin üıkıntılan arasırıda dolaşıyo1, kentin

içine kadar sokuluyordu. Saint4i]les'in niifusu on binden dört yü-

ze inmişti. Poitou'da hemen kimse kalmamrşh. onca l.ıyrmdan,

Ingilizlerin, Fransızlarırı, Bouıgogne'lulann, Armagnaclarrı ve si-

lahh çetelerin kan]r saldınlarırıdan sorua Seine-etOise'ıng insan]a-

n, Afrikalı pigmeler gibi korkak olmuşlardı: insan sesi duyduklan
an, kaçrp saklaruyorlardı; ne bulurlarsa yiyor yazırı kuruttuklan
fıında toprağıru kışın yakıyorlardı. Yokluğa mahküm olmuş ulke-

lerde alışveriş, trampayla olur: herkes, can korkusuyla, değiştir-

mck istedigi şeyi bir ağacın alhna bırakıp kaçıyor, sonra, başka bi-

rinin bırakhğını almak için saklandlğ yerden çıkyordu. Işte, Aziz
Bemard'ırı, görkemli kiliselerin, üfüü bilim ve düşiince adamlan-

run ve güçlü senyörlerin ii-lkesi bu haldeydi şimdi.
o giirıler için nffis saptanması çok zor olmakla birlikte, ko-

nu1rı iyi incelerniş olanla1, AzlzLoııs ve Güzel Philippe yıllannın
Frarşasr'run Louis-Philippe döneminden daha az niifusa salip ol-

madlğıru söylerler. Yiz yıl Savaşlan, Bourgogne Savaşı, Floran-

sa'daki veba, köylü ayaklanmalan, isyarüar nüfusu on milyorılarırı

altına düşürmüştü.

9 Poris hovzosındo eski yerleşim bölgesi (ç n.).

DöRDüııcü KIsIM

Almanya'nln acilarl

II. Friedrich iktidarırıın sonuyla, Avusfuryalı Maximilian,ın
tahta çıkşı arasındaki yıllaç Almanya için, uzun sürmüş bir anar-

şi dönemi oldu. 1250 ıLe |273 arasındaki bu dönemde, parçalan-
m-ış, kokuşmuş devletin cesedini süsleyip, gözden saklama imkA-
ru bile yoktu. Manfred yenilmiş, Konrad yenilmiş, Konradin öl-
müşhi, merkezi otorite yok olmuş, yasallıktan eser kalmamışh.
Her baron, her hi-ikümdar, her kent, yasap kendi çıkarına göre uy-
grıluyordu.

7273' de Rudolf von Habsburg,-kuşkusuz kişisel yetenekleri
nedeniyle, ama en çok da cı]u sayılacak mı.ilkleri yıizı.iırıden, Roma-
lrlarırı kralr oldu. Bu yoksıılluk güvertvericiydi. Imparatorluk, ona_
rılmamış, sadece ayağa kalkabilmişti. Germen diinyasındaki kar-
gaşa içinde. bu da bir başarıydr. Çünkü Almanya neredeyse Bo
hemya'nın bir parçası oluyordu. Viyana'da ottokar tahttaydı ve
RudoU von Habsbuıg onu yenecekti.

Halefi Albrecht, daha az mitevazıbir noktadan başladrg için
hemen kıskançhk uyandırdı. isviçre kantorı-lan ona karşr bir hare-
ket başlattılar, bu başkaldınnın simgesi Wilhelm TeI] oldu. Biı sü-
re offa da A]brecht yeğeni tarafrndan öldiiriildü.

Habsburglar, yıızyıldan fazla bir iııre impaıatorluk tahbndan
uzak tuhı]du. Bu ailenin, büy"rn"li"'oi*iıiliyı'", i-paratorluğun
bozulmuş olan di.izenine yeniden hayat verebileceğini düştinerek,
ürküyorlardr. Bu nederüe imparatorlar, Liiksemburg ve Bavyera sa-
raylarından seçildi: orıların kendilerine lütfen verilmiş olan bu un-
vandan çok fazla bir şey beklemeyeceklerine inanılryordu.

Böylesine art niyetli seçiciler tarafindan tahta çıkarılan VII.
Heinrich ve V. Ludwig, yandaş ve yakıııIarına bazı olanaklar sağ- 23t
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lanıaktan öte, imparatorlı-ığurr itibarını artrracak hiçL'ıir şey yapa-

madılar. VII. Heiırrich, Roma'ya ordustıyla girerek Dante'ye İımit

ve ct'ışku verdiyse de, az sonra öldü vc italya, Ghibellinolar çağının
sona crlniş olcluğunu bir kez ctaha aıı-ladı. Nitekim iınparator V'

Luclwig, #oroz edilmiş olarak öiecekti. Ve anarşi tuzla yayılacaktı'

Btı sosyal karmaşayla başa çlkamayacağınr arüayan Impara-

tor IV. Kar], i-ıiç olmazsa daha az zarar]r olmasıru sağlayamak için

yasal bir çerçeve oluştı-ırdu. Seçici-ler SayISrru yediye inclirdi' lmpa-

ratcırluk, en şiçlü birkaç hilkiınrdarın fiefi dunımı.ına geldi; böyle-

ce fcodal yapmln, gitgide tam bir parçalanmayr getirecek olan bö-

lücü etkisinden kuıtuldu'
IV. Karl, Kilise'deki anarşiye de çare bu]mak istiyordu' XL

Gregoriııs'u yeniden Roma'ya getirnreyi başardı ve Frarısa i]e im-

paratorluk arasındaki ilişkileri duzeltti. Bilgeliğini takdir ve biraz

da tak]it eitiği V. Charles'la ittifak yaph. Almanya'da yapıo bir ikti-

darur clevletc çeki diizen verdiği göriilüyordu. Ama, Frarşa'da ol_

duğu gibi burada da, imparator öldüği-inde, bu yerri yapılanmaıın

ne kadar dayanlksız olduğu anlaşılacakh.

Gcrçektcn de, seçiciler arasındaki büyük çekişnre, impara-

torluğı.ı öylcsiırc feice tığrath ki, zaval]ı Venceslas -akli dengesi ye_

rilıde değilcti- lrükiiırrdarhk yetkisini ku]lanamadı. Yasal iktidaı
iilke içirıdeki gcrçek iktidarlar arasında gittikçe biiyüyen çahşma-

lara egemen olamrytırdu: Habsburgla1, Hansaiarl, Reır BirLiği ! Bir

çeşit "böliiııerek çoğalma" salgıru yaşayan Almanya, iktidarm et-

kisi dışında kalan ve biıbiriyle çekişen devletlere böliinmektcydi'

Bı-ı devletlcr de aslında, hpkı imparatorluk gibi, bölücti Ve Parça-

lıyıcı gtiçlere karşı koyamıyorlardı: seçicilere karşı seçiciler, hü-

kümclariara karşı hi.ikümdarlar, senyörlere karşı senyörler, kent-

lere karşı senyörleç kentlere çetele1, y;mi "AJmanya, haramilerle

doltıp taşaır dev bir ınağara"ydr Haydutluk öylesine almış yiini-
müştii ki, ontınla baş edebilmenin yeg6ne yolu karşı haydutluk

olarak görüniiyordu, "Sankt Vehme" böylece suçla savaşarak ikü-

darsız adalet sisteminin yeriıri alan bir kurum olarak ortaya çıkh'
Bir çeşit ortaklık olan kunıluşta, her üye, öteki üyeleri korumak

ya da intikamını aLmak için özveri gösterecek, karşıIığında öteki

üyelerinden aynr özveriyi beReyecekti.

l Tüccor kentler birliği {ç n.)232

Kırsal kesimdeki güvensizlik, çetelerin tehctidi altırıdaki iır-
saıılarrn doğal sığrnağr durı_rmuna gelen kentlerin önemini arhrdr.
Almanya'da her şey -zengirılik ve sefalet, teh]ike ve güVen- her ge-

Lişme kentlerin yararma oldu. Sakson imparatorlar, kentleri, barbar
isti]acrlara karşı güçlendirmişlerdi; Moğol istilası bile orılara yarar-
lı oldu. Sal ve Staufen imparatorlarının güçiinden ve görkeminden
faydalanmışlardı: Almarıları h-ırpalayan siyasi sonırılardan ve im-
paratorltrktaki gerilcmeden de orı]ar yararlandı. Bu açıdan ALman-

ya'daki gelişmele4, italya'dakine çok berızer: zengiılik ve karmaşa
birlikte yürüyordı-ı; insarı]arırı ekonomik gıicii gitgıde azalrkcn,

çarşr Pazar gitgide daha zengin, daha çekici oiuyordu. Çevresinde
zayıf, bitkin şövalyelerin amaçSzca dolaştığı kentlerde el sanatla-
rı ve zanaatlar hızla gelişiyordu. Devıı, Ntlmbergli Usta Şarkıcı-
Inr'lnz, Hans Saclrs'ın3 ve Götz von Ber]ichingena ile maccracı Ve

yağmacılarm devriydi.
Bu kanlı carrlı kentie4, Alman bırnyesindeki çökiintupi bir öl-

çüdc gözden saklıyordu. Aslında Goethe'nin l,e Wagner'in Alman-
yası, güçlü "burgmeister"lerin ve gı.iverüi ve zengin eya1etlerin dö-

nemini şimdi özlemle anryordu. Cerınanizm kuzeyde, giiırıeyde,

d oğuda, ba hda gerilemekteydi.
Giineyde, Habsburglar, İsviçre'nin bağımsızlığa gidişini öıı-

leyemiyorladl. Kantorıla1, en gıiçlti Alman senyörleri, imparatorlrı-

ğtın yardrmr oldı-ıgll Zaman bilc, yeniJgiyc uğratlyordu. 1315'de

Morgarten, 1386'da Senrpağ Cr6cy'nin, Poitiers'nin, Azinco-
ı'ırt'uı benzeri yenilgiler yaşadılar. onlar da, siivarinin, yenmeğe

kesiır karar]ı yurttaşlardan oluşmtış bir piyade karşrsındaki çare-
sizliğiıi görmiişlerdi. isviçreLile1, IngiJizler gibi, ok ve yayla değil,
tızı-ırı sopa-Iar' kargılarla savaşıyorlardr/ ama Sonuç değişmiyordu:
tıpkı Yeoman'ırı okları.yla yok edilen Fransızlar gibi, Alman süva-
risi de, isviçrel-i "kirpi"nin fulathğı oklarla yere seriliyordu.

Bahda Fransa, ağır yaralr olmasma rağmen, Arles'ın impara-
torluktan ayrılarak bağrmsızlığa kavuşmasrnr sağlamıştı. Vc lJtı

urgogne Dilkal-ığ, türm Almanya'yil Silygı tt'lkin ct]t'cck kıtl.ır giiq

lüydii.

2 Wogner'in ünlü operosı

3 Almon soir.
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Kuzeyde, Danimarka, Isveç ve Norveç, I3c)7'de Kalmar Bir]i-

ği'ne kaüldı. Daırimarka Kraliçesi Marguerita, Iskandinav devletle_

rinin Hansa'yla olan bağlarırıı koruyor, hatta güçlcndiriyordu: bu
bir arı]amda inrparatorluktan kurtulma demekti.

Doğuda, Litvanya dükü Ladislas Jagellon Lehistan kralı ol-

muştu. 1410'da Tarırıenberg'de Töton Şövalyeleri'ni yendi. Töton-

Iar, geri çekildiler. Jagellorüar yıizyıl boyıınca Macaristan'da ve Bo
hemya'da iktidann sahibi olacak]ardı.

Anarşinin pençesindeki Almanya ile Rusya arasrnda
Lehistan, Moğol istilasının yoketti$ yaşama griciirıü yeniden kaza-
ruyordu; oysa Timurlenk'in Alhrıordu'yu yenmesiyle oluşan ikti-
dar boşluğu hentiz, Rus çarlarınca doldunılamamlşh.

Giineydoğuda Macaristan, kendisini Tijrklere karşı koruyabi-
lecek güçte olmadığıru anladığı Almanya'dan kopuyordu. Bu güç-

stizliik, iınparator Sigismond'un Bosna'daki talihsiz yenilgisiyle bir
kez daha karutlandı. Ve Macaristan Matyas Ctırvinus'la bağımsızlı-

ğına kavuştu.
Böylelikle Köln'iın, Hamburg'un, Bremen'in ve neredeyse Ve-

nedik kadar mağrur olan Lübeck'in görkemi, Batr'rıın efendileri
olan Germen Sezarların ı.ilkesinin hızla çözülmeye gittigrni şimdi-
lik gözden saklayabiliyordu.

Prag ayaklanmasr

Bu durumda, bir gün dengenin bozulması kaçınrlmazdı. ilk
olay tsohemya'da meydana geldi. Jan Hus, Wyciiffe'in reformcu öğ-

retilerini benimsemişti. o da Wycliffe grbi Kilise'de manevi temiz-
lik istiyordu, Gregoryen papalığın yarattığr korkunç felaketten

ders alrnmasrnı istiyordu. Fakat Hus, Wycliffe'in istemedigi bir şe-
yi de istiyordu: Bohemya'run bağımsızhğıru ! Prag Universitesi'ni
A-Lman unsrırlardan temizlemek isüyordu. Bu üniversitede Çek
"milletinin" dörtte üç oy sahibi oLması gerektiğini savunuyordu.
Ozetle tartışma, Kilise'yle sırurlı kalmryordu, sokağa da taşıyordu.

imparator Sigismond, Konstarz Konsili'nde Jan Hus'rı mah-
küm ettirdi. Çekler çok beklemeden onun öcürü alacaklardr.

1419'dalanZizka liderliğinde halk, hükümet konağıru işgal ederek

imparatorurı yuksek görevlilerini pencerelerden dışan attı. Bu,
Prag'daki ilk "pencerederı atma" olayıdır. Sigismond, Bohemya'ya

bir askeri hareket düzenledi. Ama imparatorluk ordusu da impara-

torluğun kendisi kadar güçsiız di\. 7.iz.ka' rnn direniş Sigismond'un

ordusrınu bozguna uğrath. Savaşı kazanan Husçular prensiplerini

halka açıkladılar:
_ Tann'run sözlerinin özgii'rce tefsir edilebi]mesi.
_ Ruhbana ait mallann sivil statiiye bağlanması.

- Sigismond'un Bohemya krah unvarunrn geçersiz ilan edil-

mesl.
Halkın coşkusu da o kadar büyiiktii Y'ı Zizka ve arkadaşlan

cesaretle devrimci bir siyaset izlediler.

Sigismond Bohemya'ya ikinci biı ordu gönderdi: sonuç gene

felaket oldu. Çekleı birliklerini' sila]ı]a donathklan araba]arla konı-

mayı düşünmüşlerdi -tanklann atalanydı burılar ve imparatonrn

askerlerini öyle korkutrnuşlardı ki, tekerlek seslerini duydukları an

hemen kaçıyorlardı-. Bohemya bağımsızlığlru kazanmıştr.

Kazandığı bağrmsızlığı koruyabilmesi için ülkenin kcrıcli

içinde böliinmemesi yeterliydi, gerekJiydi de. Halbuki Ziz'ka vc ar-

kadaşlarırun sosyal politikası, din bilgileri ve tarikatlan arasındaki

polemikler, bütıirı ülkede korkunç biı anarşi meydana getirt1i. Si-

yasi ihfuasla4 kişisel menfaatleı "Utrakistlerin"5, "Thborl ula rı ıı "

ve "Ademcilerin"6 bayrağr altında kendi savaşımlarını siirt]iirii-

yorlardı.
Yeni devlet, içeride uygulayamadığ akılcı siyaseti dışarıda

da siirdtiremedi. Bütiiırı komşularryla kışkırtıcı ve saldırgan iliş-

kilere girdi. Çekler Avusfurya'ya girdilea Saksonya'yı, Branden-

btırg'u, Franken'i hatta Macaristan'ı yakıp yıktılar. içeride ve dr
şanda öyle bir karmaşa yarattılar ki sonunda bundan, karmaşa-

1n yaratarılar bile korktu. Aziz Venceslas'rrı7 tacrnı Lehistan kralr
na önerdiler, kabul etmedi. Bu kez başka bir Jagellon'a, Litvanya

diikiiırıe verdile1, o kabul etti, kral]ıkta barışı ve düzeni sağlamak

istedi ve başarılı olamadı. :. ?i._.. : ,

Basel Korsi_li'ne çağnJan Husçula4, kendilerine taleplerinin nc

olduğunu soran piskoposlara ccvap verebilecek kadar bile aı-ı|aşı-

bilmiş değillerdi. Sonunda anlaşma metninin esaslarrnı S;ı l)[ily, l I]

5 Jon Hus yonlılorı.

6 Dinsel sopkınlıklor (ç.n.)

7 Bohemyo'nın ilk Hlrisıiyon krolı
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Ve Ki]ise'ıtı de çok istediği yönde dinsel b()]tinmeye uzJaşma geii-
recek kura]]arr öncren gene konsil oldu. Bohemyah piskcıposla4 an_

laşma taslağını recldetti]er.

Savaş, tekrar başIadı. Ama böliirıınüş Bol-ıcınya tiiın Huisti-
yan dtınyayı karşısrna alnuşh; sonlında bitkin diiştti, korkuırç bir
yoksurıluğa sünikleırdi. Barış, ancalç imparatorlıığı-ırı yeniden kı-rru-

lup, güçleırmesiyle geri gelecekü. Halkın düzcır tanrnrazlrğ, lidcrle-
rin ve tarikat]ann birbiriyie kavgası, Jan }{us'ı.ın çektiği acı]arın, Zi7-

ka ve arkadaşlalrnm başarısmrn boşa giİmesine neden o]muştu.
Bu korktınç SaVaŞ, zaten geride sadece yenilmişler brraktı.

Husçular, söz verdikleri gibi Kilise reformrrnun yapamadıiar; Çek
devletini kabullennrek zorrında kaldı. Basei Konsili, hiçbir sorunu

çözemeden on beş yıl toplantılar yaptı.
Bohemya örııeği, Hıristiyanlıkta, ayrıhkçr hareketirr öıı]ene-

mcveceği gerçeğini göstermişti; Fransa'da pragııratik bir nitclik ta-

şısa da, Bourgogne olayı bir böliınmeydi.
Irnparakır, sonuırda Prag'a döndü. Ama zayı0amış, gücün-

den bir şeyler cksilmiş olarak dönmüştii. isyaı'ıcılarrn karşısında

çok fazla geri adlm atmış, çok fazla ödtin verınişti. Topraklaruın
bir bölümiinü kaybetmiş, çevresindeki soylı-ıların göziinde itibarı
azalmrştı; çok tuhııf bir çapraz etkiyle, aşırr demokra tik olan lratta
komLinizmi çıığrıştıran bu başkaldırr, merkezi ikticlarrn Zararrna
o]arak, feodai rejinıi güçlendirınişti.

Husçuların uğrı-urda savaş verdiği Slav davası kaybedjlmiş
göriınüyordu: Lehistan ile Bohenrya arasındaki LlçLtrum/ doldurı-ı-
lacak yerde daha da derinleşmişti. Ama burrun yanrnda, SaVaşI

kazanmış sanılan Aiman hüküınranlığr davası da 1.ara almlşh.
Almanya, Husçularırı başkaldırılarıyla verdiği zararr unuLmaya-
cak, Çekleri asla aft-etmeyecekti. Ama kendisi, zamaıı.]a, czmek,
yok etınek için o kadar ı,ığraştığı ideolojinin lnirasçısı tılacakh.
Luther reformlrnlm tohı_lmları, Zızka'nın savaş arabalarıyla siir-
düğü Germen toprağına atılmıştr: tohumlar filiz verecekti. Çek
ayrılıkçılığlııın kahraman ama disiplinsiz tıyanlşı, Alman birti-

ğınde pek çok ayrılıkçı harekctin başlangıcı olacaktı. Bu açıdan
Prag başkaldırısı, Almanya'nrn XVI. yüzyıI,da yaşayacağı kara-
basanrn ve ohrz Yıl Savaşı felaketinin habercisidir. Fransız-ihgiliz
savaşı kadar uzun sı-irmüş, onun kadar ünlenmiş olmasa bile,
otuz Yıl Savaşı, en az onlrn kadar kanlr oldu ve siyasi patolojiye

ömek o]abi]ecek vahşet sahnelerinden y3na da zengindi. Alman-
ya'run müzmin, çaresiz hastalıklarının, su yüziine çıknrasıydı as_

lında hpkı |357 ve 1420 bunalrrılarıIx4, Fransa'nrn mtizmin ve
yüzyı.llık hastalıklarının bir göstergesi olduğu gıbi. Prag, X\4I. ve
XX. yüzyillardıı Almanya'p yerle bir edecek korkunç firhnalarırı

merkezi olacaktır.

Castilla'nrn acrlan

ispanya'da, XIV. yüzyl sonu ve XY.y.ayıl, Almanva'da oldı-ı-

ğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, her şeyin en kötiiye gittiği pir dĞ
nemdir. M. Altamira: "XI. Alfonso'nı.ırı oğIu I. Pedro'nı-ın tahta çıkı-

şıyla IV. Enrique'nin öliimü arasındaki 124 yıl (1'350-7474) Castil]a vc
Leon kralhkları içiı acı dolu ve sefil bir dönemdi" diyor. t. I'edro'ntııı

iktidarı, baştan sona iç savaşla yaşandı ve kralın, gayri mcşrü kar-

deşi Enrique Tias6mara tarafindan öldiiriilmçsiyle sona crdi.... son-

ra Enrique'nin oğIu I. Juan'ın ksa ömürlü iktidarı... UI. Enriquc clĞ

neminde bir azınlığın yarathğ anarşi... arkadan, onı-lr kıncr bir ikti-

dar döneııri daha, Güçsiiz II. Juan'm iktidan ve soylu sırufın gitgide

artan yasa tanımazlığı ve bunca zaaf ve karmaşanın doğal sonucu:

soylular tarafırıdan tahta çıkanlan [V. Enrique Ve onun tek kızı Jua-
na'nın gayri meşru olduğunu ima eden sözleriişte, Casülla'nın si-

yasi hayahnın özeti, acı ve utanç verici."

Bunallmlar italyası

italya'da Napoli Krallrğı, Anjou soyundan krallann eLinde gü-

ciinden ve görkeminden çok şey kaybetmişti. Zaten yanmadanın
siyasi ağırlığı, Islam'ın Mağrip'te ve Doğu Akdeniz'de güçlenmesi

üıiziirıden, kuzeye kayıyordu.
Ama cumhuriyetle1, rejimlerini ve devleth kunımlarını işlet-

mekte zorlanıyorlardı. Isyarılar, devrim]er, ceza]andrmalar ve kat-

]iam]arla yorgun düşmiiş toplumlar, Platon'un arılattığı ve diinya
krırula]r beri hep tekrarlanan bir süreçle, dikta rejimine sürükleni_

yordu: Floransa'da kargaşa döıremi, Milano'da Giovarırri Galeaz'
zo Visconti'nin kanJl ayaklanması; hatta, lagunalarırun ortasrnda

sapasağlam görünen Venedik bile , Marfuıiı Faliero'nun başkaldırr
sryla uğraşmak zonındaydı. OzgiirIiik çt'ıktan kaybolmuştu; zor- 237
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ba ğim henüz griçlü bir temele oturmamrşh.
Vebann, biter gibi olup tekrar başIayan dehşet verici saldırı-

larr ve Kutsal Kilise içindeki çekişnıeler -Vatikan nı-trani niteliğini
unutmuş, srradan bir İtalyan prensliği gibi davraruyo4' askerlerini
peşinc takan kardinaller papalan tahtan indirip, tahta çıkanyordu-
belirsiz]ik ortammı daha da güvensiz hale getiriyordu.

itı çtıı Savaşı

İngiltere'de, derebeyliğın sona ermesiyle doğacak bunalım çok
daha geç paüak verdi, çiinkü I-ancaster'ın fetihleri bı:nalrmr yanm

1.tizyıI geciktirmişti. Arras Antlaşması'na kadar ingilizlea Fransrz-

lara ün-i:k]encrek sonırılarıru hallediyorlardr. Ama VII. Charles'ın,
krallığıru geri almasından sorua/ iki Gıil Savaşı başlayacakh.

Richard of York, Lancaster'ı bertaraf ederek tahta çıkh. Ve In-

giltere kırk yıl siireyle, feodalitenin besledigi bozgrıncu griçlerin e-

linde oyuncak oldu. Richard Warwick8, pek çoğu birbirini öldüren
kralları tahta çıkarıyor, tahttan indiriyordu. Geri zekAlı VI.
Henry'den sonra tahta çkan Itr. Richard, Londra'ya, korkunç bir
kralın nası] olacağıru gösterecekti. Bu uzun sürecek iç savaş, so-

nrında kralın iktidarın sağlamlaştuacak, monarşi, derebeyleri

yenme)zi başaramryacakh ama, orı]ar birbirlerini yok edeceklerdi.
Böylece başka toplumlarda dikta ve zorbalrğm yarathğr sonucu In-

gi.ltere'de özgiirlük yarath. York ve Lancaster saraylarırun yıkıntıIa-
n iizerinde Tudorla4, Iriçbir zorluk]a karşrlaşmadan mutlak iktidar_

larını kabul ettirdiler. Barorı]ar birbirlerini öldiiırüyorlardı. Diiello
celladın görevini üstlenmişti. lIikede sadece çocuklar, dul eşle1, ih-
tiyarlar ve güçlü bir ''hiccar" kral isteyen burjuvalar kalmşh. VII.

Henry böyle bir kral oldu.
Zaten ingiltere'nin, Aırııpa'daki burıalmdan, öteki Bah]r iiikeler

kadar etkilenmedigi soylenebilir. Shakespeare, I-ancasterlar ile Yorklar

aıasındaki rekabetin hüzrıiinü dile getirmişti1 ama bu rekabet, Fran-

sa'daki, Almanya'daki iç savaşIar gibi ütkeyi yakp yıkmadı, ha]kı

klırban etrnedi. ihgiltere'deki bunalım çok daha geçpatlak verdi; siya_

sette her zamanböyle olur: en son hasta olarüar en çabuk iyileşir.

8 iki Gül Sovoşı yıllorındo yoşomlş. "krol yoplcı" diye onıIon güçlü siyoset odomı
(ç. n. )

Şeytanın kanatlan altında

Ama, nc oltırsa olsury hasta olan, hastalığ süresince tirnitsiz-
dir. Iki Gül Savaşı, Armagnac-Bourgogne savaşı kada1, hatta Prag
başkaidınsı kadar korkunç olmadl, ama buna rağmen bu savaş,
İngiltere tarihinin kararük ve kanJr sayfalpnndan biridir. Soylutann

Peş Peşe öldüğünü gören halk, hiccarlannın gelecekteki zengirüik
ve güciinü hayal bile edemezdi. Lllus, yeniden doğacakt1 ama bu-
nu bilmiyordu ve ölmekte olduğunu sanryordu.

Böylece, kadere boyun eğerek sonunu bekleyen Bah'da hiç
kimse, hiçbir yerde bir ümit ışığ göremiyordu. Avrupa'1r V. ı1ızyıL-
dakine berzer bir hıiztırı sarmrşh. M. Huizinga: "Bu htizrirılü diin-
ya zaten köhi bir dünyadır. " diyeyazıyordu. "Kin ve şiddet egemen
olmuş, en büyiik güç, adaletsizliğuı elinde. ftytan kara kanatlanyla
karan]ık bir drü.yuy, örhiyor." Herkes, her şeyde korkuyla şeytanm
damgasınr arıyordu' %rihin hiçbir döneminde cadılık ve büyücıiliik
davaları bu kadar çok ve bu kadar detşet verici olmamşfu XV
yi-'"l, büyüciini.in, larretlenmiş kadın ile iblis arasındaki il$kinin
yüz1rlrdır. Dindar]rk ve inancrrı srnrrları da daralmışn: din, yaşamı
diizerı]emekten çok, ölüme yönelmeyi tarüim ediyordu. Düşdnce,
gerçekten uzaklaşıyordu. "Diinya öniirni2e serilmiş bir göniırıhi-
dür ve sirngele4 taş kesilmiş çiçeklere benzer.."Kendi yokluğunu ka-

bullenmiş olan bir ayrıalar ve imgeler dünyasında, işaretle1, işaret-
leri doğuruyor, bıkmadan, ı-ısanmadan ve gönihtiileç göriintrileri...

Tarihçi burada kendini yaklaşan Rönesans'ırı hayaline kupb'-
mamalrdı_g, çiinkti çağ yaşayarüar onun gelişini hissetmiyorlaı bile.
x. y;jzY1Avrupasr'nın, gotik çağn görkemini, Sonuna gelın\ orta-

çağ'ın geleceğlrı htiman2mini lrissedemediği, iimit edemedigi gibi !

Asya, bir kez daha, zaferi kazanmş göninüyordu ve Bahh uluslaı
dev bir;nrhcı kaplan olmuş Ttirk imparatorluğunu bekleyen avlaıdı.

' ':"ş ;i

Asya'nrn zaferı

Gerçekten de, Batı zayıf|ayıp, parçalandıkça, XVI. y_uzyıi As-
yas güçIeniyoç büyüyordu.

MoğoI yönetirni lıtaya en çok ihtiyacı olan fü şeyi vermişti:
seçilecek y oI v e bıraz istikrar. Moğol fcti hleri, iskenderinkilere ben-
zer bıı rol oynamrşh. Kuşkusuz. Iskcnder Helenizm'i yayıyordu,
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zer bıı rol oynamrşh. Kuşkusuz. Iskcnder Helenizm'i yayıyordu,
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Cengiz Han'ın özel bir nresajı yoktu; ama her şey için büti.in yolla-
n açh. Bu Attila'run soyundan gelmiş Savaşçr/ ticari mallarla birlik-
te fikirlerin de iilkeden ülkeye göttirülrnesini sağladl. Torurüarı

Çin'e, ttim eski gricii'rıü ve Marco Polo'nun gözlerini kamaştıracak

olan, eski görkemini ve zenginLiğini kazandırdı.
Kubilay Han'ın eseri, kendi hanedanrndan da daha uzun

ömürlü oldu. Çinliler 1352'de Moğol imparatorlara başkaldırdilar;
ama bunrrn nedeni, Moğol imparatorların bu insarı]arı uyandır-
mış, insarılık bilinçlerini geri vermiş olmaslydı. 1352 ayaklanması,

eI yordamryla dayanacağı temelleri arayan, hazırlıksız ve ani bir
hak hareketi oldu, şeflerini de kcndi yaraLtl Sekiz yil boyunca, her

yandan birçok maceracı ortaya çıkh ve sonunda dunrma el koyabi-
lecek lider sahneye çıkıncaya kadar, bu sözde şefler arasmdaki kan-

h rekabet, ülkeyi anarşiye sürükledi. Hareketin gerçek lideri olacak

insan, Hongwu adında bir köy çocuğuydu; Ming Hanedaru'nr ktı-

racaktı.

Moğolları yendi, onlarırı yöntemlerine tıirni.iyle zıt yöntem-

lerle ülkeye el koydtı. Çok insarıcıi görtinen biı rejim uyguladı. Yağ-

macılığı yasakladr, Moğolların, çok kolay cezalandırmalarrnın ak-

Sine, o, çok kolay affetti. Narrkin'dc hiikümeti kurar kurmaz, Çin-
liler oraya akın ettiler. Hongwu, Moğollan yenmeyi, hatta ülkeden
kovmayr başardr. on]arr Karakurum'a, hatta çocuk Cengiz'irı bü-

yüdüpi Kenılen Irmağ kryaına kadar gerilemek zorunda bırakh.

Çin törelerine yeniden hayat verdi -hatta yarath, denebilir-
hpkı Sasanilerin lran'da yaphğı gibi. En katı Konftiçyüs ilkeleriyle

hazrlanmış yasalarla Moğol imparatorlarm aşrn görkemli hayat

alrşkanllklarr yasaklandı. Mandarirıler işleriyle birlikte, ayncalık-
larırıa da kavuştular. Kitaplıklar kapılarını aydın kişilere açtı.

Hongwu köylü kökeniyle onur duyuyordu; kendisinden Solrra ge-

lecek olanlann da a1.nr onuru paylaşmastnl istedi. imparator olur
olrnaz, Göklerin oğlu'nu, imparatorluğun ilk ancısr, ilk ba] ti,retici-

si ve i-lk ziraatçisi olduğunu göstermek amacıyla bir "bal toplama a-

yini" düzen-ledi. imparatoriçe "Dtıt ağaçlan Perisi"ne kurban sun-

du. Işte iktidarında Çiır sanatının doruklarına ulaşacağı görkemli

hanedan böy]e kuru]du.
Batı Asya'da islam'ın rövanşı, Doğu'da, Konfüçyüs'ün

Çin'indeki başansr kadar kesin ve kapsamlr olmuştur. osmanlılar
Fra1k Haçl-ıJarmm, IJulagu Nesturilerinin ve Moğol paganizminin

izlerini sildiler. Çağatay'ın harüığı zaten hilale katlLmışh. Bir srire

önce yok olmanrn eşiğine gelmiş olan lslam, Küçük Asya'ya, ebe-

di oluşunun verdiği huzurlu güverıle, tekrar egemen olmuştu.

Müsliiırnarılaı dünyasl ile Çin diiırıyasr arasında geniş biı böL

gede belirsizlik vaıdr. Yasa ve Kuran, birbirine kanşmadan, karşı

karşıyaydı. Türkistan'da Çağatay'rı hanlrğı, ogedey'e ve Tuluy'a

olan nefret yiizi.inden Kuran'ı benimsemişti. Islam henüz köklerini

güçIendirmiş değildir. Batu'nun HanJrğınr, Gii'rıey Rusya'yı kaza-

nabilmiş değildi. Ve steplerin kaderinin ne olacağınr kimse söyle-

yemezdi. Ama, er ya da geç, oradan yeni bir fatihin çıkacağınr dü_

şiiırımek yarılış olmazdı. Tiirk-Moğol kabileleri daha uzrın siire

Arap-Islam duvan ile Çin duvan arasrnda dolaşarak yaşaInaya ra-

zı o|amazdı. Mingler Lişe Min'in siyasetine geri dönerek, Çin Sed-

di dışında yürüyüşlere çıkmağa niyetli göninmüyorlardı. Osman-

lılat, her şeyden önce, Avrupa'ya yönelik talç ve tasarılarırun pe-

şindeydi. Irklarırun ve yenilmezlik]erinin kaynag olan Turan'la i]_

gi.lenmiyorlardı. Her şey, evet her şey, Türk diiı:ıyasınm bafrından

çkacak yeni lidere bağlıydı. Kuşkusuz tarih, akrşına, Trmur kadar

büyük etki yapmrş insarılara çok az rastlanmrştır.
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Timur

Genellikle, büyiik fati}ıleq, karşr durulmaz biı akınhyla bir ye'
re taşmmıştır. oysa Tımur kaderini kendisi yaratmlştır. islam'a,

sandığından daha çok yardım etmiştir. Si-lahlanır kendi yapmrşhr;

o, krhcının sadece "yoldaşı" değil "yaratıcrsr"dır da.

Napolyon'un fetih]eri Fransız Devrimi'nin yayilma güciiırıü

simgeler. Gerekseydi Saint-}ııst Hoche ya da Moreaul Bonaparte'm

oynadığı rolü üstlenebilirlerdi.
Roma'run fetihleri, herhangi bir Romalr generalden Ç9k, Ro-

ma'nın eseridiı. En ijırüülerinden biri olan Sezaı, Galya'yı fethede-

bilmişti sadece, o da çok açık biı siJah üsti.irılüğüyle.

iskender'in zaİerlei, kendisinden çok önce o iilkeleri fethet-

miş olan Helenizm'in saygrüığryla izah edilebilir.

Ceng2'in fetihleri çok daha kolay açıklanabi-Lir. Türk dünyasl

bfuliğini anyordu; Cengiz ona bu birliği sağladı. Asya'nrn en griçlü
atlan ve en Cesur savaşçilarr onurüa birlikte yürüdü.

Tlmur'un başansırun kaynağysa epey karanlıkhr. Askeri üs-

tLinlüğiinü yaratan tekırik nederıleri bilmiyoruz; beki kişisel deha-

sından başka neden yoktu. oyle ki, Cengiz'in zaferlerinde kesin, hiç

kuşku göhirmeyen, adeta mckanik bir yan vardı. Kimse, asla ona

karşr koyanradı. Za fcrlr:ri ııclcıı hcr|'ıangi birinin sonucurıdan asla

kuşku duyulmaclı []n giiçlii diişınını, Şıh Mu]rammed, yok edil-

di. oysa, Timur'tın zı lt'rlt'ı'iııt lt'tl.ıiıııiı kt'sin olmayan, belirsiz bir ni_

telik vardı. Bu zafcrlt'ı, k,ız.lıııl,ıt',lğı S()ll (ll1il dck sa]lanhdadu: Tok-

tamrş'r bir savıış lıilı'siylt'yı'ıııılişliı'; kt'ııtli t1t', Ankara Savaşı'nı

kılpayı kazandığıı-ıı, [ılr,ır,ı yı'ıliltll1''ıılt' ııı,ıııtlığıırı söyter. I(rk yıl

l Fransız Devrimi'niıı iiıılıl siy.ırı'ı t,|.ııııl ıı ı (,' ıı ) 24s
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içinde, en büyiik ve griçlü deldct]ere, birbirine hiç benzcıneyerı düş-

man]ara karşı kazarulmış bu z'afer|erin, cleğişmeyen ve hep var
o]an bir nederüe açıklanabileceği düşünülmüştı-lr; ama böyle bir nt:-

den yokrı-ır, bulunamamrştır. T'rmur, büy'Lik olası]ıkla, topçuy-u kul-
lanan ilk büyük komutandır; ama topun, XIV. yıizyılda, bir savaşın

kaderini değşürecek kadar etki]i olmasr olanaksızdır. Scınuçta, bil-
gilerimizin ışığında, manhk, T-imuı'un zaferlerini Timur'la izah et-

meyi gerektiriyor. Timur oigusu, Berlioz'un önerisine uyarak, "de-

ha"yı arayacağuruz tarihi olaylardan biridir.
Timur 1335'te doğduğuncta, vatanı Maveraijrırıenir'de bir ulus

değil, birçok uluslu bir amalgam yaşıyordu. Ve bu insarı]ar' $üney-
de, büyiik Şah Malımud'ı;n mirasçJarınrn clört yaıa dagıldlgı Hin-
clistan; kuzeyde birbiriyle çekişen Çağatay ve Altınordu han]ık]arı

ve Bah'da Tiirkistan'la çevri-lmiş olarak, bu biıbirine ttimüyle zıt et-

ki]er arasrrıda şaşkın ve kararslzdr. Feodal anarşi, Maveraiinne-
hir'de, Kaıolenjlerin yıJ<ıhşr srıruasrnda Batı'ııın yaşadı.kla rına ben-

zer bir karmaşa yaratmıştı; iistelik, burada, durumu daha da zorlaş-

hran bir başka çatışma vardı: Müslüman siyasetçiler ile Türk-Moğol
liderleç iktidar kavgasında aynı ideali paylaşmryorlardı: biri Ku-
ran'dan başka kanı.ın tarumazken, öteki sadece yasayı taruyordu.

Keş ili ve eyaleti Tımuı'un babasına hmar olarak verilmişti. Bu

trmar toprakJa' son hanın öliimtinden sorıraki isyanda geıi almdı. Böy-

Iece genç yaştaki yetim Tımu1, Doğulu bir D'Artagnan, meteliksZ bir
"şövalye" t-ılmuşfu. Parlak ve çekici niteliklere sahipti: yakışıklrydr; u*
ta bir avcı Ve satranç oyı.mcusuydu; i1n ldrç kullarıan iyi bir biniciycti.

Güzel konuşurdu; sanata, güzei ve görkemli olan her şeyc açıJç parlak
bir zekAsı vardr. Ttirk'tii, iyi bir Müsltiman'dl. Bu iki özelliğırı ontın ba-

şarısında rol oynadığ kesindir. Muhtemelerç birçok Batı}nın cizvitler-

ce desteklendiği gibi, Tinrur da molla]ardan yardrm görmüştiir. Belki

de, As1.1'd6 saylan çok olan ve kıtanm taIihini etkilemiş gizli tarikat-

lerden birine mensuptu. Genç Tımu1, kendisi de Miisltiman olan Mave.
raiinnehir emirinin beğenisini kazandı, emir kızrru Timur'a verdi ! Bu,

kayınbiraderi Hüseyin'h Siifekli tekarladığ gibi, parlak biı' evlilikti.

Bir stue sonra Maveraüınehi1, tekrar Çin Türkistaru'ndaki
Tiirklerin saldınsına uğıayacakh. Bir kez daha Ttiık-Moğol ordustı,

Semerkand1 Savunan ve Timur'un kayınpederinin komutasındaki,

çoğuııJuğu lranlıIardan oluşan orduyu yenecekti.

Tımur -kaüınbiraderi Hiiseyin gibi- kaçmak zorunda kaldl. Ka-

rüsr atnın terkisinde, yanırıda sadece sekiz Savaşçıyla, kAh gezgsn

şövalye gibi, kfi "onrırsal haydut" olarak yol alan, geleceğin diiıı-
ya faühi, elinden geldiğınce açlıRa ve yoklukla Savaştı. Küçük birli-
gi, bir si.ire sonra kayınbiraderi Hiiseyin'in birliğiyle buluştu: Türk-
MoğoI derebeyleriyle dövüştı-iler. Bir çatışma srrasrnda Tlmur baca-

ğından yaralandr. Öliiırıceye kadar topaliayacak; bı.ından böyle tarih

onu (Farsça söylenişiyle), Timurleng Aksak T]mur diye anacakhr.

T'ımur i]e Hüseyin, Maveraiirırıehir'in büyük bfu böliimünü
düşmandan geri aldılar. Ama Hüseyin eniştesine isyan etti. Nede.
ni tahmin edilebilir. ortaklıkta Hüseyin'in katkısı daha büyüktti:
birliği daha kalabalıkn; cebi dolu ve kökeni daha soyluydu. Buna
karşın, Tlrmur'r:n askerler arasındaki itibarı, kişisel değeri, savaşçl

yetenekleri hiç kuşkusuz, Hüseyin'den çok daha üshindü. IJüseyin
yenildi. o devri arılatarüarın dediklerine göre Timur, hayatıru ba-

ğışIadı. Ama subaylarr -gene arılatılanlara göre- komutanın emrine
rağmen Hüseyin'i öIdiiırdüIer. Hiiseyin, kendisini bekleyen son ko
nusunda hiç hayale kapılmamrşh; yenilgiden soııra, yıkııtrlar ara-

sırıda saklanmak istemiş, srturdaki giysinin ucu onu ele vermişti.

Timur'un gene de idam emrini vermek istemediğ'ini düşünebiliriz.

Şöyle clemişti sadece: "ihanetiyle. senin onurunu kıranl zamana Ve

kadere bırak; orı]ar senin cki.inü senden daha iyi alacaktıı !" Zaman 
]

ve kader, hemen Hüseyin'den intikam aldı.
Ve Tlrmur, Türk-Moğol fırhnasrnın dinmiş olduğu Maveraiin-

nehir'in emiri oldtı. Ama iktidarınrn temellerinin ne kadar zayıİ oI-

duğunu biliyordu. Bu ııedenle, adının şemsiyesi alhnda iilkeyi yö-
neteceği, Cengiz Han soürından bir emir aradı hpkı, Karolenjlerin'
Krsa P6pin'e dek yaphklan gibi. Tabii o arada, gelecekte soyağacr
nr tekrar yazacak oları]ann, kendisini, yeni-lmez iınparatorun so
yurıdan gelmiş gibi göstereceklerini tahn'ıiır eclemezdi.

Esnek siyaseti, kişisel ilibarı, savaş vc silalr krınuliırıı'ıdaki iis-

tüırı yetenes, ulema1n ve derebeyIeri ç:cvrt'siı'ıclt' ılplad i I )int',.layı-, .'':
lı bir anayasa ilan edildi; bir çcşit cngizisyıııı kıırııltltı, ıııııll,ıl.ıl',ı lıii-
yi_ik topraklann intifa hakkı bığışlııl<lı Aııı,ı lııı |sl,ııııi tlt'ı,'lt'l i1iıı

de Türk savaşçrlara özel statii l;ınıııt|ı: tılll,lı; ıılıı:;ııll 1iı'ı i k,ıl,ııııılııl
u).makzorundaolduğı.ıcliı-ıiy;ıs.ıl,ır,ıl,,ııllı,l,'ı',ill,'ı,Ii r'ı'ı,lt|,ttt",t',

kerlerinyargıcr''olaııkadıyırgılıytırtlıı 'liıııııı;lr,ıı,ılrll'ııı'ı'l,ıl,ıı,:,ı

yaseti gereği çok ciimcrtti. Iirtlt'ııılt'l'i vt' t'liııiıı ,ıı_ıl.lı1',ı t|ı'ıl'lı'1'lı'ı ı

ona bağladı. onlaı'ı lütı'lflarıı lxığtlıı Aııı,ı, ,ıyııı /,tlll,lıı(l,l, 1','ıl'l lı ?4/
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ğinde her birinin yerini futacak biiikinci k(iyi, hem de açrkça hazır
buluırduruyordu. Timur, komutarılan ödüllendirmeyi seviyordu,
ama orı.lara gözü kapah güvenmiyordu. Minnettarlık, korku, iimit,
hapaıJ*... Maveraüınehir derebeylerinin f rmur'a boyun eğişin-
de, kuşkusuz bunlann hepsinin payr vardır.

Timur, yalonda yarathğ savaş makinesini sınama fusah bula_

cakh. Tiirk-Moğol kabilelerin Sfuek]i tehdidinden kurtarmak için Ma-
veraiinnehir slnrrulr sağlamlaştrrmak isüyordu. Ve kayırıpederinin Ğ
ciirıü almak! Bu delice bir istekti. Ne Hiisrev Ne Keyhtisrev, Timw'un
gerçekleştireceği girişimi göze alabilmişlerdi. Yrmi yiizııldan beri, bu
topraRarda Zaferler, rrmakların, karadan denDe akışı kadar kesin bir
yanrlmazhkla, daima doğudan bahya akmlştı. Iran'uı komşuluğrıyla
iııcelrniş ama giiciiı'ıü de kaybetrniş olan lv{averai.innehir ha-lklan asla

steplerin Türklerine, çok daha haşin ama çok daha iyi savaşg olan
Türklere karşı koyamamlşIardı: step insarüan sadece savaşma}4 SeVi-

yordu, ötekiler zevk içinde yaşama}4 Ve Sanatln verdiği zevkleri...

Timur bu bin yılt* nehrin akışınr değiştirecekti. 7370'ten
737 6' y a kadar, Maverai.iıınehirli lel, onun komutanlığında, Türkis-
tan'a saldın düzenleyerek düşmana "atlarınrn ayaklarryla kaldır-
dlğı tozu" yutturdular. Thrihin bu mucize sayılacak ters akşı, Ti-
mur'trn dehasının işaretid-ir.

Ve bu dehanrn, ne kadar büyük olursa olsrın, böyle bir muci-
zeyi gerçekleştirebilmesi kolay inaruIacak bir şey değildir.

Tlrnıur'rın inanı-lmaz zaİerlei biz Bahlılann hayal güciinü zorlu-
yordu; diinyanın kaderini etkiliyor: am4 o, yan lranJı ordusuyla Cen-
giz Han'in ve Mengü'niin oğullannı Ve si]ah arkadaşlaınr yendiğine

göre; SelçuRutann, Şü Mahmud'un, Cela]eddin'in Ti.jık]erini 5 yıiz-
pldrr kalşısında hiç kimsenin duıamaüğ Türkleri yenebildiğ ve on-

ları eşkrya gibi dağIarda yaşarnaya zorlayabildigine göre, zaferleri do
ğaldr. B-u_umuLmadık başarıdan en çok faydalanan Islam oldu; bu açr
dan Trmur i]e mol]alar arasmdabn gızk arılaşma olup olmadrğ sorgı:-

lanıyor. Zaferler yeni ve bilinmedik bir silahın eseri midir ? Çok etkjli bir
baru| mesela ? veya "beşinci kol" gibi bir bozgı'ıncu ör5ütlenme mi ?

Yaaz]a, gezginci dervişIe1, erenler gizlice Karaimler ve Tiirkmerüer'e

katJarak, Maveraünrıehir ordusrrna yandaşlar mr hazırlamşlardı ?

Ya da Timuç sadece, Türk ırkının o Suada yaşadığı biı güç-

süzlük döneminden mi yarar görmüşhi ? Çiinkü a1mr dönemde

Çinliler ve Mançılar da Tatarlan ti,]kelerinden kovmuşIar ve

|370'de Çin Devrimi Moğol Hanedaru'ru devirmişti.
Gerçek şu ki, Timur ülkesinin doğusundaki Türkleri yeıımiş,

tarihi eserinin miihim lusmmr tamamJamrştı. Bu başandan büyiik
bir şiç ve zaferler doğacakh.

once Iran1 fethetti. Iran hiç karşı koymadı. Sadece Timur
uzaklaştığı ve Afganistan srnı.rrnda savaştrğı sırada başkaldlrdı.
Timu1, hayahn, aynı ülkeyi iki kez fethetmeye yetmeyecek kadar ]<r-

sa olduğuna inaruyordu- Ceza çok ağır oldu: Şemsikar'da on bin
kişi diri diri gömüldü: Isfahan daha ağır bir bedel ödedi: 61 lranh
kafalan kesi]erek idam edildi. Büyük emir Şlıaz'da hiç olmazsa iin-
\i ozanHahz'a Saygı gösterdi. Hafız'a,biyük tarihçi ibni Haüdun'a

ya da büyük gökbilimci Uluğ Bey'e, rastladığında, korktırıç hü-
kümdar as]a zaman selam Vermeden geçmemiştir.

Ne kadar mutlu bir fetih olursa olsun iran, Timur'a yetmeye-
cekti. "Gökyiiziiniiı'ı nasıi tek bir efendisi varsa, yeryüziiniin de tek

bir efendisi olmalıdrr" diyordu.
Ceyhıın Nehri'ni geçti. Ve orada Cuci'nin torunlan olan bir

başka MoğoI kabileyle, Klpçaklarla karşilaşh.
Koşullar çok uygundu. Cengiz soyurıdan Urus Han, birlikleri

artık Çin'de barınamadığı için, Cengiz soyundan gelmiş bir başka

hiikiimdara, A-ltmordu Haiı:. Toktamlş'a saldumıştı. Her zaman o]-

dıığu gibi, Doğu'nun Moğolları Batı'run Moğollarını yendi. Yenilen

Toktamış Timur'dan yardm istedi. Timur onu kurtardr. Ne var ki
Toktamış'ın zor durumda olmasından yararlanmak isteyen Ruslar,

Altınordu'ya karşı ayaklanmlşlar ve Ko]ikovo'da Toktamış'ın or-

dtısunu yenmişlerdi (1380). Urus Han'dan kurtulmuş olan Tokta-

mlş, isyancıiarı ceza]andırdı. 1382'de Moskova'yı yaktı. Ruslar, gene

de, kurfuluş ümit]erini kaybetmediler. Kurfuluş giinü yakırıdı.
Gerçekten de, beş yıJ sonra Toktamlş ile Tmur'un arasr açrl-

dı ve Toktamış Azerbaycan'l işgal etti.

Trmur, acele ehneden ve özerıle savaşa hazulandı. Kendi insan

kaynaklarrrun, düşmanrrkinden çok daha az olduğunu biliyordu.
Bu savaşta, gerçek Tiirk, Tiıktarruş'h. Askerleri, Subutay ve Cebe'nin
komı.ltasrnda Savaşmtş askerlerirr çoctıklarrydı. Trmur her askeri,

her top gövdesini tckı.'r tt'kt'r giizılen geçirdi, ordu.stmun doğu kadı-
nıru çok dikkatle h:ızırliıtlı r'tl stıntıncla Toktamış'ın karşısına çıktr.

Toktamrş, Mtığtıl sıvışı tlıktiğilli ııygulayarak önce geri çekil-
di, ceplıeyi boşaltarak rliişııı.ıııı )'()rlllJyt denedi. TimuÇ Ura] etekle-
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rinde kendisininkinden daha kalaba]ık ve daha az yorgun olan ordu-
suna yetişti. Semerkand'dan çok, çok ıızaktaydı ve ya yenecek, ya da
ölecekti. Büfun dehasınr gösteren bir plan uygulayarak, Toktamış
gör.meden birliklerinin bir ksmını dağdan aşırmayr başardl Moğol
ordusu sarılmışh. Ama buna rağmen gen e de büyük bir guç ve inat-
la kendini Sa\.undu. Savaşrrr sonu, Toktamış'ın Tlrmur tarafindan sa_

. i.: h. alırrmrş sancaklarrrun, birden Alhnordu sancağıru indireceği ana
kadar belirsiz ka]dr. Komutarı]annın öldüğiinü sanan Moğollar, geri
dönerek kaçhlar: kimin için, hangi amaçla savaşacaklardı?

Bıı kez daha Timur, cüret, kuınazl* ve doğrusu, gizem}i bir
şans sayesinde, düşmanrnı yenmişti. Moğollan Yo|ga' ya kadar -ız-

ledi, sorua birden lran'a doğru yön değiştirdi. Dinyeper kysında
Altınordu Moğoilanruır bazı birlik]eriyle karşrlaşh, onları da yen-
di. Ve öylesine bir güçle saldrrmrşh ki, dagıIan Moğolların bir bölü-
mü Firüandiya'ya kadar gidecekti. lti y-uzyıaır Rusya'ya egemen
olan Altınordu'nun eseri, Ceng1z Han ve Subutay tarafindarr yara-
trlmış, idare sistemi yok edilmişti. Cengiz Han'ın, ipek Yolu'nda bir
durak olarak inşa ettigi Volga kryısmdaki Saray kenti yaklmrş, yı-
kılmşh. ozgürlüğüne kavuşan Rrısya "tarihe" gözleriıi açıyordu.

Sanki, sona erdirdigi savaşm/ tarihinin akışı içinde ne arılam
taşıdığıru anlamrş gibi, Timuı, dirüenmek istedi. Semerkand'a
döndü. Ve onu, diinyarıın en görkenü kenti haline getirdi. Saraylaç
imparatorun emriyle, inaıı]maz bıı lıızla yapıldı, bitfildi. Ve Çin
sanahyla birleşen iian sanah en güzel eserlerini verdi. Saraylardan
biri saydam mermerden yaprlmlştr, gün ışığl duvarlarından siizü-
lüyordu. Timur bu Saray|, ölen oğlu Miran Şah'ın kızma armağan
etti. Iran eyaletlerinin yönetirnini oğtıllarından birine bıraktı. Ve
kendisi -sekizinci kez- bir Moğol k:.zıyla evlendi.

7396 yıJı, böylece, barışçı zevkler Ve renkli bir yaşamla geçti.
Ama 1397'de Tlrmur ordusurıa tekrar hareket emri verdi. Hint

ii]kelerini fethefrnek istiyordu. jhdus'u geçti. Delhi'ye vardr. Delhi,
diinyanın en zengin Ve Saygn kentlerindendi. Yaşam öyküsünü ya-
zarüar, yaşlı imparatorıın, bunca güzelliklerden etkilenerek, kente
dokunulmaması için emir verdigini söylerler. Gerçek şu ki, bu emiı
uygulanmamıştır. oy'sa, Tlrmur'rın askerleri imparatorlarrn itaats2-
Lik etmez]erdi. Seferin başında, ordustrnı'ın, yol boyu fethedilmiş ül_

kelerden a]ınan ve askerle beraber yüniyen hıtsaktar yüziinden hızlı
25o yiffiyemedigini görmüş, hepsinin oldüiiitmesini emretmişti, tiim

fu tsaklar boğazları kesilerek öldürii]dü. Delhi hakkındaki hoşgörülü
emri, böylesine özerüe yerine getirilmedi: talan ve katliam korkunçfu.

Ama büyük Moğol Imparatorluğu kuruLmuş, yol açılmıştı.
Babür Şah buradan yürüyecek, Ti.iırk-Hint Imparatorlugu Ingiliz iş
galine clek yaşayacaktı. islam, Kuzey Hindistan'a hAkim olmuş, Ti-
muı büyuk Şah Muhammed'in eserini tamamJamlşh.

Semerkarıd'a döndügıinde imparato4, oğlunun çılgın yöneti-
miyle iran'da yeni bir ayaklanmaya neden olduğıınu öğrendi. Isyanı

bastrrmak için yola çkh. Sadece yaklaşmakta olduğtı haberi bi]e deh-

Timur imporotorluğu

şet yararmaya yetecekti. Ayaklanmanın lideri kaçh. Sultan Bayezid'e
sığındı. onu başka kim T]rmur'un korkunç öfkesinden koruyabilirdi
? iki büyük fatih arasırıda gergirüik arhyordu. Bayezid Ve Timuı, her

füsi de aynr siyasi hedefi grittiikleri için ara]arırıda bir çahşma örıle-

nemez göriinüyordu. Bu hedef, tiirn Türklerin askeri güciinü bir bay-

rak altında toplamak ve hilalin emrine vermekti. Her iki fatih de diirı-
yanın, iki kahraınan için çok küçiik olduğrına inaıryordu: Allah bfuin-

den birini seçtiğindc, bu, sonsuza dek sürecek bir seçim olacakh.

Sonı.ında ipler kopfu. Tmur dev ordusunu topladr -sekız yiz
bin kişilik bir ordu.- Bayezid, Asyalr fatihe karşı durmak için clerhal

Bizans kuşatmasını kaldırdı. l)üşmanurın güctinü ve kumazlrğıru 25.|
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bfiyordu. Dikkatle ve titiz]ikle çok uygun yerler seçerek mevzi a]dr.

Ama büyiik harı]aın v6risinin, büyi.ik hatifelerin izinden giden

düşmaruna ağır basan bir özelliği vardr: q Bayezid'in yapamadrğnı
yaPryor, kentleri ve insarılan hiçe sapyordu. Bağdati aldr ve ta]an etti.

Küçrik Asya kentlerini yakn, yok etti. Bayezid'in, riikesinin yok edilme.

sini örıIemek ve halklarırun göziinde saygınJrğıru kaybetrnemek içınbu
ateş Ve öliirn fufaruru durdurmasr gerekti. Aıkaıa yahnında savaşa

girdi. Yenitdi. fimur'un ordusu kuşkusuz silah ve cephane bakmın-
dan çok tistıindü: Bayezid'in herha]de hiç kı;llanmadrğ toplan vaıdı.
Hindistan'dan getirdiğ filleıe binmiş askerleri, Bayezid'in askerlerine

futuşmuş yağ döküyordu. Yeniçerilerin kahramanca cesareti de işe ya-

ramadr. Ama Tiirkler öylesine kahramanca döviişüyorlardı ki, savaşın

sonu uzrrn siire beliısiz kald-ı. oliimü göze alarak ön safta çarpşan Ba-

yezid esir düşhi; klsa süre sorua da ölecekti.

Timu1, büyiik fatihlere çok sık nasip olmayan bir mutlı.ıluğa
ermişü: görkemLi zaİerlen kendininkilere eşit bir rakibi yenmişti.
Yetmiş yaşındaydı ve drinyada hiçbir güç ona karşı koyamazdı.
Yaşı ve hastalığı yüziirıden bitkin düşmüştLi. Ama durup, dirıjen_

meğe razı olmuyordu. Semerkand'a, Çin'in fethine hazırlanmak
için döndü. Siri Derya'yı geçti, 200 000 kişilik ordustmu da geçirdi.
Ve 18 şubat 1405 giinü, öliirn onu durduruncaya kadar yiirüdü.
Ölümıinden bir giin önce bakarüannr topladı. onlara: "Bu benden
aldığınız son talimat, dedi... lüt{en ağlayıp, haykrmayın; kim eceli

bağınp, ağlamakla durdurabilmiştir ?"

Tlrmur'lın güçlü iradesi savaşçılarıru öylesine etkilemiş, yüzü
öylesine bir saygr uyandrrmışh ki, kimse içinde ona emreden bü-

yuk ,"h uçup gittikten sorıra bi]e geri kalan et ve kemiğe bakama-

dı. Hiç kimse imparatorun cesedini Semerkahd'a götı-iren cenaze
arabasrun perdesini açıp bakma ciiretini gösteremedi. Böcek]er

onu rahatça yedi. Dünyanın efendisinin yaphıdığı görkemli meza-

ra, sırf kemik]eri gömliiecekti.
Timur'un ö]ümijırde diiı_ıya, her konuda tüm şanslarıru yitir-

miş gibiydi. Hristi1an Bab'ruı acrnacak zaah, Ankara Savaşı'yla i-

yice beiirginleşmişti. Yüzyıllardır i]k kez, Avrupa'rurı kaderi, Avru-
pa'nın drşında ve Avrupalı olmayan iki büy-üik güç tarafindan tayin
edilmişti. Hıristiyarılik, Timur ile Bayezid arasındaki büyük drama

seyirci kal4-L Şimdi önemli olan sorun, Balkarüar'a kimin hAkim ola-

cağı ve Konstantinopolis'ti. Hi]ale, hilal karşı çıkabilmişti; Flıristi-

ya.üık, ebedi hükümrarılık için çahşan yeni efendiler arasında iste.

diğini seçmek olanağına bile sa-lıip olamamışh.
Bu siyasi çökiirıtii, kiiılttir alanındaki çökiintıiyü de beraber

getirmişti. Arhk Haçiılar yoktu, büyi.ik katedraller yoktu. Bat1 ki-
min gerçek, kirnin sahte papa olduğu taıtışmalanyla Avignon ile
Roma arasında kendini tiiketiyordu.

Islama gelince, bir dş dtişman bulr-ııamadığ için kendine si-
lah çeken o yenilmez askerİ güciine rağınen, İslam da en az Bah ka-

dar, yaşadığı facialarla lurpalanmışh. Timuı'rın lran'da yaPh&
korkunç kryırnlar hirn islam dtiırıyasıru şaşkrılık ve dehşet içinde
bırakmışh. Bundan bğyle Sarazen külti]riın başkenti Bağdat değil,
Kurfuba'ydı. o da ırzıın siiıre için degil. Berbpri-Ispanyol Islamr,

Doğu Islamı'rıın verdiğ,i biI filizdi Ve.ına gövde zayıfladıkça o da
kuruyordu.

Bu gerileme, büttirı çağdaşlarda gönilüyordu. ibni Haldrın

şu şekilde yazacaktı: "Dünya yeni bir yaradılışa sahne olacakür."

Çünkü eski dünya, Roma'run yıkmhlarından fışkrrmış olan, Ab-
basilerin ve Staufeniann, büyiik halifelerin ve büyi.ik papalann,
Ayasofya'nın ve Chartres'ın, Arslan Yıirekli Richard ile Sa]aheddin

Eıınıbi'nin, Hz. Muhammed'in ve Charlemagne'ın di'inyasryok ol-

marun eşiğine gelrnişti. Cluny'nin ve Citeaux'nun iiı_ılü düşii,rıür-

leri öLmüştii, tıpkı Kurtuba ve Bağdat'ın büyük filozoflan gibi. Is-

lam, şimdi Türk militar2minin ve Berberi diinyasındaki anarşinin

cıydicl bir kisveydi: hna[i bayrak çekiiiyor; peygamberden, yol
göstermesi isteniyor; Kuran'rrr emirleri kesirüikle uygrılanıJıyordu;
ama, inancın yarahcı özsuyu kurumuştu. Abbasiler o görkemle
Helen-Iran-Arap kiiltiiırıi mezarlarrna göhiırmüşlerdi. osman]_ılar

ve Timur; mollaları, şaiıleri, sanatçılan onurlandırmrşlardr; ama

kendileri orüarr yaratan halklann çocuklan değildi. Bayezid'inve
Tlrmur'un görkemli ve parlak Is]am1, dinin gitgide bn d]zi talimat

haline geldiği kah ve canJılığıru yitirmiş bir kı.ırumdu artık.

Turan da, Tlrmur'un kendisiıj sıiriiklediğ büytik maceradan,

ağır yaralı olarak çıkmrşh. L6on Cahun: "Türk T1muı, Tiıık muci-
zesini yok etti." diyor. Çok doğru I Bu mucize, steplerin ve Asya
dağlarırıın yenilmez savaşçıları için, babadan kalan bir mal kadar

doğal bir hak olan zafcr alışkanlığıydı. oysa Timurbu cesur savaş-

çılan, Maveraünnchir'in ınclcz halklanru kullanarak yendi. Tokta-

mlş karşısrnda kaza ntl ığı zafcr, Ccngiz'de en güğü ifadesini btı]an

-{.
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cağı ve Konstantinopolis'ti. Hi]ale, hilal karşı çıkabilmişti; Flıristi-

ya.üık, ebedi hükümrarılık için çahşan yeni efendiler arasında iste.

diğini seçmek olanağına bile sa-lıip olamamışh.
Bu siyasi çökiirıtii, kiiılttir alanındaki çökiintıiyü de beraber

getirmişti. Arhk Haçiılar yoktu, büyi.ik katedraller yoktu. Bat1 ki-
min gerçek, kirnin sahte papa olduğu taıtışmalanyla Avignon ile
Roma arasında kendini tiiketiyordu.

Islama gelince, bir dş dtişman bulr-ııamadığ için kendine si-
lah çeken o yenilmez askerİ güciine rağınen, İslam da en az Bah ka-

dar, yaşadığı facialarla lurpalanmışh. Timuı'rın lran'da yaPh&
korkunç kryırnlar hirn islam dtiırıyasıru şaşkrılık ve dehşet içinde
bırakmışh. Bundan bğyle Sarazen külti]riın başkenti Bağdat değil,
Kurfuba'ydı. o da ırzıın siiıre için degil. Berbpri-Ispanyol Islamr,

Doğu Islamı'rıın verdiğ,i biI filizdi Ve.ına gövde zayıfladıkça o da
kuruyordu.

Bu gerileme, büttirı çağdaşlarda gönilüyordu. ibni Haldrın

şu şekilde yazacaktı: "Dünya yeni bir yaradılışa sahne olacakür."

Çünkü eski dünya, Roma'run yıkmhlarından fışkrrmış olan, Ab-
basilerin ve Staufeniann, büyiik halifelerin ve büyi.ik papalann,
Ayasofya'nın ve Chartres'ın, Arslan Yıirekli Richard ile Sa]aheddin

Eıınıbi'nin, Hz. Muhammed'in ve Charlemagne'ın di'inyasryok ol-

marun eşiğine gelrnişti. Cluny'nin ve Citeaux'nun iiı_ılü düşii,rıür-

leri öLmüştii, tıpkı Kurtuba ve Bağdat'ın büyük filozoflan gibi. Is-

lam, şimdi Türk militar2minin ve Berberi diinyasındaki anarşinin

cıydicl bir kisveydi: hna[i bayrak çekiiiyor; peygamberden, yol
göstermesi isteniyor; Kuran'rrr emirleri kesirüikle uygrılanıJıyordu;
ama, inancın yarahcı özsuyu kurumuştu. Abbasiler o görkemle
Helen-Iran-Arap kiiltiiırıi mezarlarrna göhiırmüşlerdi. osman]_ılar

ve Timur; mollaları, şaiıleri, sanatçılan onurlandırmrşlardr; ama

kendileri orüarr yaratan halklann çocuklan değildi. Bayezid'inve
Tlrmur'un görkemli ve parlak Is]am1, dinin gitgide bn d]zi talimat

haline geldiği kah ve canJılığıru yitirmiş bir kı.ırumdu artık.

Turan da, Tlrmur'un kendisiıj sıiriiklediğ büytik maceradan,

ağır yaralı olarak çıkmrşh. L6on Cahun: "Türk T1muı, Tiıık muci-
zesini yok etti." diyor. Çok doğru I Bu mucize, steplerin ve Asya
dağlarırıın yenilmez savaşçıları için, babadan kalan bir mal kadar

doğal bir hak olan zafcr alışkanlığıydı. oysa Timurbu cesur savaş-

çılan, Maveraünnchir'in ınclcz halklanru kullanarak yendi. Tokta-

mlş karşısrnda kaza ntl ığı zafcr, Ccngiz'de en güğü ifadesini btı]an
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Ve tarilin değişınez yasasl gibi sürtip giden, Doğu'nuıı I}atr'ya üs-

türıriig1i geleneğini yıktı. T'imur, Iran|r]arın, Tirranlılar karşısında,

ya da yerleşk halkuı, göçebe Savaşçl karşrsında her zanran yeıril-
meye mahküm oln'ıadıRanru göste'rdi. Kuran tarafindan yetiştiril-
rniş bir ordunun, Yasa'rıın ordusunu yenebileceğini gösterdi.

Tüı'k dunyası btı ağr darbcnin etkisinden kurtuJamayacaktı.

Yelu Thş1n, Cengl.z'in, Mengü'nün büyük ümitleri gerçekleşmeye-

cekti. Türk-Moğol iktidarının dünya egemenligi de, tarihin, belki
de böylesi "ütopyaların" yok olmaya mahküm olduğunu göster-

mek için yarattıgı büyiik hayallerden biriydi.
Trmur'dan sorrra Turan'da bölünmeler kesirıleşti. Moğol Im-

paratorluğu'ntın arhk Bah Asya'yla hiçbir ilişkisi olmayacaktı. Çirç
duvarlarırun ardına çekilecekti. Alhnordu'dan kurtıı-lan Slavlar
Tiuklere karşl Rus fmparatorluğu'nu kuracaktr. Ankara Savaşı
osman]ıları anayurt Turan'dan kesin olarak koparmrştı. Asyalı ka-

rakteri gitgide azalacak, artık hep Bah'ya doğru ilerleyecekti.

Maveratirınehir, kendi zaferinin yarathğ felaketten ağr yara

alan ii,lkeydi. Kendisi için fazla büyük bir meyve vermişti; şimdi
kökler o meyveyi besleyemiyordu.

Semerkand çok uzun siire diinyanın başkenti olarak kalama-
yacaktı.

Türk-Moğol mucizesi soıra erdiğinde, Tlrmur, steplerin büyük
imparatorlannln Sonuncusu olacakh. Babür Şah gerçek Asya lmpa-
ratorluğtı'nu ktırma başarısınr gösteremedi. Bu nederüe Hi-ırdis-

tan'a yİnelecekti.
Böylece lrer şey mahvolmtışfu: gotik Bah'rıın coşkun ahlrmr,

Müsltinran mistiği, Moğolların militarist idealleri, hepsi, her şey
kaybedilmişti. Evet, hiçbir şey yoktu; ve Timur'un güçlü kişiliğide
yok olunca, saırki -sadece Çin'cle kalmrş küçtik bir yaşam belirtisi
drşında_ bu ölü evrende hiç kimse kalmamrştr.

Ar.rupa'ya gelince... Tarihin him kararılık dönemlerinde oldu-
gı"ı gibi, bir kez daha, sadece Asya'nın küçük bir uzanhsı gibiydi. Hz.
Ivluhammed'in ölümü öncesindeki ümits2 çağa geri dönülüyordu
saıki. Roma lmparatorluğu'nı-rn paramparça olduğu giirıler yeniden
yaşanıyordu. Coşku söndükçe mimarlık da geriliyordu; ulusiar ve

insarılarla birlikte biçimler de bozuluyordu. ibni Ha]dun haklıydı:
evrensel ruh, her şeyiyle parçalanmış, kendisine tekrar hayat vere-

cek ilahi lütfrı bekliyordu.

Eskikitaplarim.com              Karagöz



I
I

Ve tarilin değişınez yasasl gibi sürtip giden, Doğu'nuıı I}atr'ya üs-

türıriig1i geleneğini yıktı. T'imur, Iran|r]arın, Tirranlılar karşısında,

ya da yerleşk halkuı, göçebe Savaşçl karşrsında her zanran yeıril-
meye mahküm oln'ıadıRanru göste'rdi. Kuran tarafindan yetiştiril-
rniş bir ordunun, Yasa'rıın ordusunu yenebileceğini gösterdi.

Tüı'k dunyası btı ağr darbcnin etkisinden kurtuJamayacaktı.

Yelu Thş1n, Cengl.z'in, Mengü'nün büyük ümitleri gerçekleşmeye-

cekti. Türk-Moğol iktidarının dünya egemenligi de, tarihin, belki
de böylesi "ütopyaların" yok olmaya mahküm olduğunu göster-

mek için yarattıgı büyiik hayallerden biriydi.
Trmur'dan sorrra Turan'da bölünmeler kesirıleşti. Moğol Im-

paratorluğu'ntın arhk Bah Asya'yla hiçbir ilişkisi olmayacaktı. Çirç
duvarlarırun ardına çekilecekti. Alhnordu'dan kurtıı-lan Slavlar
Tiuklere karşl Rus fmparatorluğu'nu kuracaktr. Ankara Savaşı
osman]ıları anayurt Turan'dan kesin olarak koparmrştı. Asyalı ka-

rakteri gitgide azalacak, artık hep Bah'ya doğru ilerleyecekti.

Maveratirınehir, kendi zaferinin yarathğ felaketten ağr yara

alan ii,lkeydi. Kendisi için fazla büyük bir meyve vermişti; şimdi
kökler o meyveyi besleyemiyordu.

Semerkand çok uzun siire diinyanın başkenti olarak kalama-
yacaktı.

Türk-Moğol mucizesi soıra erdiğinde, Tlrmur, steplerin büyük
imparatorlannln Sonuncusu olacakh. Babür Şah gerçek Asya lmpa-
ratorluğtı'nu ktırma başarısınr gösteremedi. Bu nederüe Hi-ırdis-

tan'a yİnelecekti.
Böylece lrer şey mahvolmtışfu: gotik Bah'rıın coşkun ahlrmr,

Müsltinran mistiği, Moğolların militarist idealleri, hepsi, her şey
kaybedilmişti. Evet, hiçbir şey yoktu; ve Timur'un güçlü kişiliğide
yok olunca, saırki -sadece Çin'cle kalmrş küçtik bir yaşam belirtisi
drşında_ bu ölü evrende hiç kimse kalmamrştr.

Ar.rupa'ya gelince... Tarihin him kararılık dönemlerinde oldu-
gı"ı gibi, bir kez daha, sadece Asya'nın küçük bir uzanhsı gibiydi. Hz.
Ivluhammed'in ölümü öncesindeki ümits2 çağa geri dönülüyordu
saıki. Roma lmparatorluğu'nı-rn paramparça olduğu giirıler yeniden
yaşanıyordu. Coşku söndükçe mimarlık da geriliyordu; ulusiar ve

insarılarla birlikte biçimler de bozuluyordu. ibni Ha]dun haklıydı:
evrensel ruh, her şeyiyle parçalanmış, kendisine tekrar hayat vere-

cek ilahi lütfrı bekliyordu.

Eskikitaplarim.com              Karagöz




